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ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียไปพิจารณาในการด าเนินการโครงการฯ  แต่ไม่ได้แจ้ง
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บริบทของประชาชน การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ในส่วนของปัญหาหรือ
อุปสรรค พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งนี้ แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ประสบความส าเร็จ  
พบว่า ภาครัฐควรมีการจัดอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพให้กับประชาชน ในส่วนของผู้ประกอบการโครงการควรมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และในส่วนของประชาชนควรศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
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In the past, natural resources in Thailand have been used as main budget in 

activities and projects for the development of the nation’s economy and industry, 

especially large development projects that have significant impact on the environment 

and that cause severe health problems to the people in that project areas and lead to 

environment conflicts between the project developer and the affected people in the 

area. This research aims to study the public participation in environmental and health 

impact assessment of the Rayong Industrial Estate Project (Ban Khai), to analyze the 

success factors, problems and obstacles, and to recommend approaches to encourage 

and support the public participation in environmental and health impact assessment of 

the project. The CIPP-I Model was applied in this study, along with semi-structured 

interviews with stakeholders and the study of relevant documents. 

The results found that the public participation in environmental and health 

impact assessment of the project according to CIPP-I Model were as follows. In the 

context of the project, the process of preparing the report is quite and takes a long 
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time to process. In terms of the input, most local people were lack knowledge and 

understanding about public participation in environmental and health impact 

assessment. In addition, local people did not receive sufficient information on the 

project and the data of the project cannot be easily accessed. Public participation 

technique is not appropriate and does not includes all stakeholders. In terms of the 

process, the public hearing process were set up, but people could not effectively 

participate in the forum. In terms of the product, the opinions/suggestions of the 

stakeholders were taken into consideration process of project implementing; however, 

the project developer did not inform to the local people how it was deployed.  In 

terms of the impact, the stakeholders though that the public participation in 

environmental and health impact assessment could reduce conflicts. 

In terms of affecting factors to the success of public participation in 

environmental and health impact assessment process, it was found that the project 

developer should apply public participation techniques that fit with the nature of local 

people and should provide accurate information to the public. While local people 

should have sufficient knowledge about public participation process in environmental 

and health impact assessment. In terms of the problems or obstacles, it was found that 

most local people were lack of knowledge and understanding about public 

participation in environmental and health impact assessment. Recommendations to 

encourage and support effective public participation in environmental and health 
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impact assessment was that the government should provide training about public 

participation for local people. Project developer should reveal the information, 

including the opportunity for the people to comment and should select the public 

participation technique that fit with the context. The public should learn more about 

the law and the process of environmental and health impact assessment. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

 
 การพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาได้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นต้นทุนในการ
ด าเนินการสร้างโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นการเพ่ิมรายได้และ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งประโยชน์และ
ผลกระทบ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของมลพิษสู่
สิ่งแวดล้อมและประชาชน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ 
(จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2556) นอกจากนั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นผลมา
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการใช้ทรัพยากรอย่าง
สิ้นเปลืองและไม่มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มี
สภาพเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาขนาดใหญ่หลายโครงการที่เกิดขึ้นเ พ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงมีความจ าเป็น
อย่างมากในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ และยังช่วยป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (วิสาขา ภู่จินดา, 2558) 
 นอกจากนี้ ข้อมูลจากผลการศึกษาระดับนานาชาติเรื่อง International Study on the 
Effectiveness of Environmental Assessment ค.ศ. 1997 ได้ระบุว่าการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสังคมยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ความส าคัญอย่างเพียงพอใน
การประเมินผลกระทบของโครงการ โดยพบว่าผลการศึกษาด้านผลกระทบทางสุขภาพมีแนวโน้ม
มุ่งเน้นในด้านเยียวยารักษาหรือแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการมากกว่าการจัดหา
มาตรการป้องกันไว้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินโครงการอย่างเหมาะสม และมีความตระหนักมากขึ้น
ว่าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ ดังนั้นโครงการ
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หรือกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่ระบุไว้ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางใน
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซึ่ง
จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็น และแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งต้องให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2555) 
 โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ที่ระบุว่า “การ
ด าเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว ” 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550) ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยให้มีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนมีการด าเนินโครงการ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ในการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ในช่วงที่ผ่านมาของประเทศไทยมักน าไปสู่ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม ท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการนั้น ๆ โดยปราศจากการดูแล 
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นสาเหตุส าคัญของความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งความขัดแย้ งจาก
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นและทวีความรุนแรงของปัญหามากยิ่งขึ้น อาจ
กล่าวได้ว่าสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของปัญหาเกิดจากการที่โครงการพัฒนาต่าง ๆ นั้น มีการ
ด าเนินการที่ขาดความโปร่งใสตั้งแต่การอนุมัติโครงการ โดยประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ไปจนถึง
การขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการ (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2556) 
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 โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นโครงการของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง บนถนน
หัวชวด-โรงน้ าตาล แยกจากถนนสาย 3138 (ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 59 -60) จากแยกเข้าไป
ประมาณ 6 กิโลเมตร รวมพ้ืนที่ประมาณ 2,200 ไร่ ทางโครงการมีความประสงค์ที่จะท าการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือการอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งมีการวางแผนพัฒนาเพ่ือการส่งเสริมเกษตรกรรมชุมชน การพัฒนาสังคม 
และคุณภาพชีวิตของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง โดยการส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมทางเลือกที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 2553) และเนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้รับการ
ต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่  โดย ผู้จัดการออนไลน์  (2554) ได้ระบุว่า การขอจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ขัดกับร่างผังเมืองระยอง โดยตั้งอยู่บนพ้ืนที่อนุรักษ์เกษตรกรรม การ
จัดท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่โปร่งใส ความไม่เหมาะสมของสถานที่ตั้ง โครงการ เพราะ
เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า และเสียงคัดค้านจากชาวบ้านค่ายไม่ได้รับความสนใจ จึงท าให้กลุ่มคนบ้านค่ายรัก
บ้านเกิดเดินทางมาชุมนุมหน้าบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 จากปัญหาการต่อต้านข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ พร้อมทั้งหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อน าผล
การศึกษาที่ได้มาใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจในการด าเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ให้ประสบความส าเร็จต่อไป 
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
 
 1.2.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นอย่างไร 
 1.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
เป็นอย่างไร 
 1.2.3 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เป็นอย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 1.3.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) 
 1.3.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 

1.4 ขอบเขตในการศึกษา 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นรูปแบบการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดย
ท าการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 
 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ได้แก่ ประชาชนและผู้น าชุมชนรอบพ้ืนที่โครงการ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานส่วนกลาง/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนา
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 
 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา โดยใช้เวลาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.5.1 ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 1.5.2 ทราบถึงแนวทาง ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) 
 

1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1.6.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ โดย
สามารถแสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 1.6.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health 
Impact Assessment) หมายถึง การใช้หลักวิชาการในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดยการ
วิเคราะห์  การท านาย การประเมินขนาดและความส าคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินโครงการ 
 1.6.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public 
Participation in Environmental and Health Impact Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ให้
ประชาชนประชาชนและผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง (หน่วยงานส่วนกลาง/หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 1.6.4 การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการ 
 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้น
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการ ซึ่งมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 2.4 กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย 
 2.5 การประเมินผลโครงการ 
 2.6 ข้อมูลทั่วไปของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งถือเป็นหลักการสากลที่
หลายประเทศให้ความส าคัญ เพ่ือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ภาครัฐ
เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใส
และเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันของทุก ๆ ฝ่าย โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้วางกรอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายมาตรา เช่น 
ในมาตรา 66 รัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิแก่ชุมชนในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 67 ได้ให้สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการได้รับความคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้
อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือคุณภาพชีวิต 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา 67 วรรค 2 ได้ให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในระดับ
โครงการไว้ ซึ่งบัญญัติว่าการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนจะต้องจัดให้มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานั้น ๆ และต้องให้
องค์กรอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2556: 91) 
 
 2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้ 
 อัจฉรา โพธิยานนท์ (2539 อ้างถึงใน ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, 2555: 15) ได้ให้ความหมายของการ
มีส่วนร่วมว่า เป็นการให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นผู้ก าหนดการตัดสินใจ คิดค้นปัญหา และด าเนินการ
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา หรือการที่ประชาชนได้เพ่ิมศักยภาพในการควบคุมทรัพยากร และ
สถาบันต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงการใช้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมด้วยตนเอง 
 สุทิน บุญญาธิการ, ดวงพร บุญครบ และรักกิจ ศรีสรินทร์ (2540: 5) ได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน หรือกลุ่มของ
ประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ด้วยเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือมี
บทบาทมาร่วมรับผิดชอบต่อการด าเนินการของรัฐ 
 ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2554: 20) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือหาทางเลือกในการตัดสินใจร่วมกัน
เกี่ยวกับโครงการอย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
 พิเชฐ โสภณแพทย์ (2555: 8) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็น
กระบวนการที่ประชาชนได้มีโอกาสในการแสดงทัศนะ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสวงหาแนวทาง
ต่าง ๆ รวมถึงการร่วมตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นโครงการที่เป็นโครงการของรัฐหรือเอกชนที่อาจส่งผล
กระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ หรือเพ่ือจัดสรรทรัพยากรเพ่ือชุมชนของตนเองน าไปสู่การสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย 
 มานิดา เฟ่ืองชูนุช (2559: 9-10) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในสังคมหรือผู้มีส่วนได้ เสียจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
ความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ 
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 Creighton (2005: 7) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้รับ
การบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมี
เป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน 
 World Health Organization (1978: 4-8) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมี
ส่วนร่วม คือ การที่กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวที่สามารถจะกระท าการตัดสินใจใช้
ทรัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระท าในกลุ่ม 
 โดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการร่วมตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการที่เป็นโครงการของรัฐหรือเอกชนที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือหาทางเลือกใน
การตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับโครงการอย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
  
 2.1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความ
ละเอียดของการแบ่ง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้ 
 Arnstein (1969 อ้างถึงใน ฉัตรชัย รัตนไชย, 2551: 142) ได้แบ่งระดับของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็น 7 ระดับ ที่เรียกว่า บันไดแห่งการมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การชักชวน (Manipulation) เป็นระดับต่ าสุดของการมีส่วนร่วมเป็นวิธีการที่ผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจต้องการที่จะโน้มน้าวให้ประชาชนยอมรับการตัดสินใจที่ตัดสินใจไปแล้ว 
  2) การบอกกล่าวให้ข้อมูล (Informing) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชน เป็นการสื่อสารทางเดียวไม่มีการรับฟังความ
คิดเห็น 
  3) การปรึกษาหารือ/รับฟังความคิดเห็น (Consultation) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน า
ข้อมูลและผลการศึกษามาปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือกทางแก้ไข ฯลฯ และ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะ
ถูกน าไปพิจารณา 
  4) การสร้างความร่วมมือ/ลดความขัดแย้ง (Placation) เริ่มเปิดให้มีการสื่อสาร 2 
ทาง แต่เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะความคิดเห็นที่
น าไปสู่การลดผลกระทบลดความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามผู้มีอ านาจในการตัดสินใจยังสงวนไว้ซึ่งสิทธิใน
การตัดสินใจขัน้สุดท้าย 
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  5) การสร้างมิตรภาพ/ต่อรอง (Partnership) อนุญ าตให้ มีการต่อรองหรือ
แลกเปลี่ยนกับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจและจะน าไปสู่การปฏิบัติ 
  6) การร่วมตัดสินใจ (Delegated Power) ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการได้อย่างเต็มที่ นับเป็นช่องทางหนึ่งของการสร้างพลังต่อรอง
ให้กับประชาชน 
  7) การสนับสนุนความคิดริเริ่มของประชาชน (Citizen Control) เป็นระดับสูงสุด 
ในระดับนี้สาธารณะชนสามารถคิดวางแผนและด าเนินโครงการเอง โดยหน่วยงานรัฐเป็นเพียงผู้ให้การ
สนับสนุน 
 International Association for Public Participation (2007 อ้างถึงใน ฉัตรชัย รัตนไชย, 
2551: 144-145) ได้แบ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ า
ที่สุด แต่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่อง
ต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชน 
เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไข โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อต่าง ๆ 
จดหมายข่าว การจัดนิทรรศการ การจัดงานแถลงข่าว การให้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
  2) การรับฟังความคิดเห็น (Consultation) เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น เพ่ือประกอบการตัดสินใจของโครงการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขจากประชาชน เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจ โดยอาจใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความ
คิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การประชุมกลุ่มย่อย การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
  3) การดึงให้เข้ามาเกี่ยวข้อง (Involvement) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกใน
การบริหารของโครงการ โดยอาจใช้วิธีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาประเด็น
นโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
  4) ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะ
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชนและโครงการมีส่วนร่วมกันในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมี
การด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้วิธีต่าง  ๆ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีฝ่าย
ประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ก าหนดวิธีการท างานให้มีการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 
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  5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empowerment) เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชน
ในระดับสูงสุด คือ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โดย
ทางโครงการท าหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน เช่น การช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูล หรือการ
สนับสนุนทางด้านเทคนิค เป็นต้น 
 ถวิลวดี บุรีกุล (2552: 21-24) ได้แบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากระดับต่ าสุด
ไปหาระดับสูงสุด แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ซึ่งจ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละระดับจะเป็น
ปฏิภาคกับระดับของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมมก็จะ
ลดลงตามล าดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด ดังนี้ 
  1) ระดับการให้ข้อมูล  เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ ง่ายที่ สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ วิธีการให้ข้อมูลอาจกระท าได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การ
แจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการ
ใช้สื่ออ่ืน ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อบุคคล และหอกระจายข่าว เป็นต้น 
  2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก 
กล่าวคือ ผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้
ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่าง ๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ 
แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง เป็นต้น อนึ่ง การรับฟังความคิดเห็นนี้จะกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลก็ต่อเมื่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ 
  3) ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการ
เปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ก าหนดโยบายและผู้
วางแผนโครงการและประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น
การจัดประชุมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น โดยใช้รูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การสนทนากลุ่ม และประชาเสวนา เป็นต้น 
  4) ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็น
เรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ 
และผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้องการใช้อนุญาโตตุลาการ เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน 
การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 
  5) ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับขั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือ 
เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบนโยบายหรือโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนินการตามนโยบายหรือ
โครงการ เป็นขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติร่วมกัน ด าเนินตามโครงการร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  6) ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มีผู้เข้าร่วมน้อย 
แต่มีประโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ได้ 
รูปแบบของการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผล อาจอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝ่าย การสอบถามประชาชน โดยการท าการส ารวจเพื่อให้ประชาชน
ประเมิน การประเมินผลนี้มีความส าคัญมาก เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรประโยชน์ การยุติ 
หรือคงไว้ ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ 
  7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน 
เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้ งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลง
ประชามติมี 2 ประการ คือ ประการแรกการลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้
ดีเพียงใด อย่างน้อยข้ึนอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสาร และ
ประการที่สองในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้
รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่ส าหรับกรณีของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ผลของการลงประชามติเป็นเพียงข้อเสนอแนะส าหรับรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีผลบังคับ
ให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด 
 จากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนแบ่งได้ตั้งแต่ระดับต่ าสุดที่ให้ความส าคัญแก่ประชาชนน้อยที่สุด ไปจนถึงระดับสูงสุดที่
ให้ความส าคัญแก่ประชาชนมากที่สุด รายละเอียดดังนี้ 
  1) การให้ ข้ อมู ล  เป็ นระดับต่ าสุ ดของการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน  โดย
ผู้ประกอบการโครงการเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน แต่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ ในการตัดสินใจ และการด าเนินงานต่าง ๆ ของโครงการ 
  2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นระดับที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการโครงการเริ่มเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้ชี้แจง ให้ค าแนะน า ให้ข้อเท็จจริง และการแสดงข้อคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการโครงการ 
แตท่ั้งนีไ้ม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าค าแนะน าหรือข้อคิดเห็นเหล่านั้นจะถูกน าไปพิจารณา 
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5. การเสริมอ านาจประชาชน

4. การร่วมปฏิบัติ

3. การปรึกษาหารือ

2. การรับฟังความคิดเห็น

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร

  3) การปรึกษาหารือ เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ประกอบการ
โครงการและประชาชน ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ ซ่ึงข้อมูล
ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารของ
โครงการ 
  4) การร่วมปฏิบัติ เป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการใน
ทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 
  5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด คือ 
ให้ประชาชนเป็นผู้เสนอหรือริเริ่มกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้ตัดสินใจที่จะยอมรับหรือ
ปฏิเสธกิจกรรม/โครงการก็ได้ การมีส่วนร่วมในระดับนี้จะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 

 

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ฉัตรชัย รัตนไชย, 2551: 144-145. 
 
 2.1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย 
 กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละขั้ นตอน
การด าเนินงานและเทคนิคต่าง ๆ ที่น ามาใช้จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมาย ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย (Meaningful Public Participation) 
หมายถึง การที่ความคิดเห็นหรือข้อมูลของประชาชนมีผลหรือมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้มี
อ านาจตัดสินใจ โดยองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย (Beierle and 
Cayford, 2002 ; Bond, Palerm and Haigh, 2004 ; Creighton, 2005 ; Frewer and Rowe, 
2005, Forss, 2005; Rowe and Frewer, 2000) มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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  1) กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่การตัดสินใจ โดยผู้มีอ านาจตัดสินใจ
จะเกิดขึ้น 
  2) กระบวนมีส่วนร่วมจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการมีส่วน
รว่มอย่างชัดเจน 
  3) กระบวนการตัดสินใจที่ประกอบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จริงและเหมาะสมในทุกขัน้ตอน 
  4) การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียจากการตัดสินใจ
นั้น ๆ ในทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
  5) กระบวนการมีส่วนร่วมควรประกอบด้วยเทคนิคการมีส่วนร่วมที่หลากหลายและ
มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน 
  6) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
และการสื่อสารที่ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมต้องเป็นแบบสองทาง 
  7) ข้อเสนอแนะและบทสรุปที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้อง
ชัดเจนและเปิดเผย สามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่า ข้อเสนอแนะเหล่านั้นส่งผลอย่างไรต่อการ
ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและหากข้อเสนอแนะเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องอธิบายที่
เหมาะสมจากผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
 
 2.1.4 เทคนิค/รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลากหลายเทคนิคที่ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่ว ม
ให้แก่ประชาชน โดย จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555: 128-129) ได้แบ่งเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) เทคนิคการให้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่ วนร่วมของประชาชนที่ดี  จะต้อง
ประกอบด้วยการวางแผนการให้ข้อมูลที่ดีกับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลและ
ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และใช้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าควรจะให้การสนับสนุนหรือ
คัดค้านโครงการ เช่น การบรรยายสรุป การแสดงนิทรรศการ การส่งรายงาน การแถลงข่าว ใบแทรก
หนังสือ ข่าวแจก การน าเสนอต่อประชาคม การประกาศการบริการสาธารณะ เป็นต้น 
  2) เทคนิคการมีส่วนร่วม เมื่อประชาชนได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม ขั้นตอนต่อไปคือการจัดเวทีเพ่ือให้ประชาชนสามารถแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น 
หรือความห่วงกังวลต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีหลายเทคนิค เช่น การจัดตั้งกลุ่มที่
ปรึกษาหรือคณะท างาน การสนทนากลุ่ม การเปิดสายด่วน การสัมภาษณ์ การประชุมการรับฟังความ
คิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
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 จ าลอง โพธิ์บุญ (2560: 166-167) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายรูปแบบ 
ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการด าเนินโครงการ ความสามารถในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และ
วัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละครั้ง รูปแบบต่าง ๆ นั้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  1) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วิทยุ  
โทรทัศน์ การติดต่อทางโทรศัพท์ การโฆษณา หรือติดประกาศ ซึ่งผู้จัดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต้องเลือกสื่อที่เหมาะสม เช่น ในพื้นที่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออก การติดประกาศหรือการ
ลงหนังสือพิมพ์จะเหมาะสมน้อยกว่าการออกวิทยุหรือหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เป็นต้น 
  2) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Information Center) โดยประชาชนสามารถเข้า
เยี่ยมชมศูนย์ ขอข้อมูลข่าสารของโครงการจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ สามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อมูลหรือ
ซักถาม ศูนย์ดังกล่าวอาจแสดงแผนที่แบบจ าลองโครงการ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใจภาพ
โดยรวมของโครงการได้ 
  3) การร่วมปรึกษาหารือกับชุมชน (Public Consultation) เช่น การเข้าพบผู้แทน
ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชนในท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นและบันทึกข้อคิดเห็นจาก
ชุมชน รวมทั้งอาจมีการท าแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยก็ได้ 
  4) การจัดประชุม สัมมนา (Public Meeting) โดยมีผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โครงการกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้เสียผลประโยชน์ รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบ องค์กร
เอกชน นักวิชาการ ผู้สื่อข่าว ผู้แทนกลุ่มธุรกิจ ฯลฯ เข้าร่วมซักถามและแสดงข้อคิดเห็น 
  5) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชน (Community Liaison Committee) 
เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ กับชุมชน ซึ่งจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 
2 ทาง ระหว่างเจ้าของโครงการกับชุมชน ชุมชนจะได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อมูลโครงการ 
และผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ท าให้ทราบถึงประเด็นที่ประชาชน
ให้ความสนใจ 
 
 2.1.5 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2554: 20) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ดังนี้ 
  1) เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ ช่วยให้เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม่ในการตัดสินใจ
ให้รอบคอบขึ้น 
  2) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ จะ
ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ 
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  3) การสร้างฉันทามติ ลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ 
  4) การเพ่ิมความง่ายในการน าไปปฏิบัติ สร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
  5)  การมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งที่รุนแรงได้ 
  6) ช่วยท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วง
กังวลของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อความห่วงกังวลของประชาชน เป็นต้น 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556b: 30) ได้ระบุ
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในคู่มือประชาชน การเฝ้าระวังและการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  1) การมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่โครงการ/ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการว่าโครงการมีลักษณะอย่างไร มีความเป็นมา
อย่างไร ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ไหน เป็นต้น 
  2) การมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพ้ืนที่โครงการ/
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง ใครที่ได้รับผลกระทบ ได้รับ
ผลกระทบในลักษณะใด และมีมาตรการในการแก้ไขหรือลดผลกระทบอย่างไร 
  3) การมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพ้ืนที่โครงการ/
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะแสดงข้อมูล ข้อโต้แย้งต่อแนวทางขอบเขตการศึกษา
ผลกระทบและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  4) การมีส่วนร่วมจะช่วยสร้างความเข้าใจ ลดหรือขจัดข้อขัดแย้งอันเนื่องมาจาก
โครงการ เพราะประชาชนสามารถรับทราบข้อมูล แสดงความคิดเห็น ทัศนคติข้อโต้แย้งต่อโครงการได้
ในทุกขั้นตอนของการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถกระท าได้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมาย การเข้าร่วมประชุม การให้ข้อคิดเห็นผ่านตัวแทน 
  5) การมีส่วนร่วมท าให้ได้ทราบข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชน ท าให้ได้รับข้อมูล
รอบด้าน ซึ่งจะท าให้การตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการต้องกระท าอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น 
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2.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 
 2.2.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วต่าง
น ามาใช้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการพัฒนาไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได้ การพัฒนาที่ดีจึงควรพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 
โดยเริ่มตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นโครงการหรือระยะวางแผน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ พร้อมกับส่งเสริมให้มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
เริ่มต้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 
รวมทั้งการออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน เรื่องก าหนดประเภทของ
โครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2524 
โดยใช้เฉพาะกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมาได้ออก
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 46 และได้ออก
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการจ านวน 22 ประเภท ที่เป็น
โครงการขนาดใหญ่หรือมีลักษณะที่อาจก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต่อมาได้จัดตั้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการโอนกิจการของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้มีการแก้ไข ปรับปรุง และ
เพ่ิมเติมเรื่องก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 
มิถุนายน พ.ศ. 2552 จ านวน 34 ประเภท (สามัคคี บุณยะวัฒน์ , 2555: 216-217) ต่อมามีการ
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 
เมษายน พ.ศ. 2555 เพ่ิมประเภทโครงการเป็นจ านวน 35 ประเภท และปัจจุบันประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุง 
แก้ไข เพ่ิมเติม ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเ พ่ือพิจารณา
ประกอบการอนุญาตหรืออนุมัติโครงการของหน่วยงานผู้อนุญาตหรือคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รายงาน
ดังกล่ าวจะต้องจัดท าโดยผู้ มีสิทธิจัดท า ซึ่ งจดทะเบียนไว้กับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  2.2.1.1 ความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้ 
  ฉัตรชัย รัตนไชย (2551: 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment) หรือ EIA หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ท านาย ประเมิน
ขนาดและความส าคัญของกฎหมาย นโยบาย โครงการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษย์ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และคุณภาพชีวิต รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการลด 
ป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
สื่อสารเป็นที่เข้าใจกันอย่างชัดเจน 
  จ าลอง โพธิ์บุญ (2557: 96) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ว่า เป็นการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินของโครงการ อีกทั้ง
เสนอแนะวิธีลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการได้
อย่างเหมาะสม โดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กล้า มณีโชติ และไกรชาติ ตันตระการอาภา (2557: 1) ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า เป็นการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางบวก
และทางลบจากโครงการพัฒนาหรือกิจการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย (2557: 3) ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า เป็นการใช้หลักวิชาการในการท านายหรือคาดการณ์ผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบจากการด าเนินโครงการที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ทั้ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ วิถีชีวิต เพ่ือหาทางป้องกันผลกระทบ
ในทางลบหรือผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด หรือป้องกันไม่ให้เกิดหรือหา
แนวทางลดผลกระทบเหล่านั้น และมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2558: 56) ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า เป็นการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางบวก
และทางลบ จากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่ส าคัญ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการ 
  Paterson, Reid, Sear and Morrow (1993: 123) ได้ ให้ ความหมายของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่ช่วย
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ได้ถูกก าหนดในการพิจารณา
ด าเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน และตลอดช่วงอายุโครงการ 
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  Petts (1999) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ที่
ตอบสนองการขยายตัวของแนวความคิดที่ให้ความส าคัญกับธรรมชาติ (Eco Centric) ซึ่งเริ่มมีการ
แข่นขันกันทางความคิดกับแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี (Techno Centric) ที่มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดใน
การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและการเอาชนะปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน 
  Scottish Natural Heritage (2013: 9) ได้ ให้ ความหมายของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมว่า เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการป้องกันสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยใน
กระบวนการตัดสินใจโดยหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ให้พิจารณาว่าโครงการ
ใดควรด าเนินการต่อหรือไม่ ให้เสนอเป็นรายงานผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ พร้อม
กับความคิดเห็นของประชาชนและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
  Wather (1988) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า เป็น
กระบวนการที่จ าแนกความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ กายภาพ และสุขภาพ ความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ อันเนื่องจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ รวมทั้งสื่อเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง ณ 
เวลาที่มีผลต่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือหาแนวทางควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการต่อไป 
  โดยสรุป การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การศึกษาเพ่ือคาดการณ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ จากโครงการพัฒนาหรือกิจการที่ส าคัญ ทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการได้
อย่างเหมาะสม 
  2.2.1.2 ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์หลายประการ โดย จ าลอง โพธิ์บุญ 
(2557: 96-98) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
   1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนส าคัญในการวางแผนการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการมองปัญหาต่าง ๆ ได้กว้างขึ้น 
รวมทั้งมีการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการมองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็น
หลัก ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก 
   2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่ช่วยพิจารณาว่าโครงการ
พัฒนาที่ก าลังจะเกิดขึ้นนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ หรือในระดับที่มาก
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น้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนนั้นอย่างเหมาะสม 
   3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการคาดการณ์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และได้มีการก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตั้งแต่การ
เตรียมโครงการ รวมทั้งสามารถช่วยในการเลือกมาตรการที่เหมาะสม มีค่าใช้จ่ายน้อย และเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อโครงการมากกว่า แต่ถ้าโครงการไม่มีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม หรือปัญหาอาจรุนแรงจนอาจน าไปสู่การล้มเลิกโครงการได้ 
   4) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและไม่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลแก่
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร 
   5) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีการก่อสร้างและด าเนินการ 
   6) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วยเป็นหลักประกันในการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
  โดยสรุป ประโยชน์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยในการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรธรรมได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เป็นการคาดการณ์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และเป็นแนวทางในก าหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนด
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายหลังที่มีการก่อสร้างและด าเนินการ 
  2.2.1.3 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  จ าลอง โพธิ์บุญ  (2557: 116-119) ได้ เสนอขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
   1) การกลั่นกรองโครงการ (Screening) การกลั่นกรองโครงการเป็น
กระบวนการตัดสินใจว่าโครงการที่เสนอนั้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบเต็มรูปแบบหรือที่
เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ การกลั่นกรองดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้
วิจารณญาณพิจารณาว่าผลกระทบจากโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญหรือไม่ 
   2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) การก าหนดขอบเขตเป็นกระบวนการที่
ส าคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ซึ่งได้แก่ สาธารณชนผู้สนใจหรือหรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการ หน่วยงานของรัฐและผู้ด าเนินโครงการ 
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   3) การจั ดท าร าย งาน การป ระ เมิ น ผลกระท บ สิ่ งแ วดล้ อม  (EIA 
Preparation) 
    (1) การจ าแน ก ชนิ ด ขอ งผ ลก ระท บ  ได้ แ ก่  ก ารอธิ บ าย
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณโครงการ และการอธิบายกิจกรรมของโครงการที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงก่อสร้างและการด าเนินการ 
    (2) การวัดขนาดหรือท านายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการ
คาดการณ์หรือท านายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ ซึ่งอาจใช้วิธีวิเคราะห์
โดยการอธิบาย การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
    (3) การประเมินผลกระทบ เป็นการพิ จารณาผลกระทบทั้ ง
โครงการว่ามีผลดีหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร และการพิจารณาว่าระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมี
นัยส าคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานต่าง ๆ, ผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง, การอ้างอิงตัวแปรที่ตั้งไว้ และการยอมรับของชุมชนในพื้นท่ี 
    (4) การเสนอมาตรการป้องกันลดผลกระทบและการติดตาม
ตรวจสอบ เมื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่า มีนัยส าคัญ จ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันลด
ผลกระทบ ซึ่งด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การเปลี่ยนที่ตั้งของโครงการ การเปลี่ยนวัตถุดิบหรือ
กระบวนการผลิต การควบคุมมลพิษอย่างเข้มงวด โดยการเพ่ิมระบบบ าบัดหรือเน้นการจัดการของ
เสีย การเตรียมแผนฟ้ืนฟูและชดเชยแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น 
  ฉัตรชัย รัตนไชย (2551: 21-26) ได้เสนอขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 
   1) การพิจารณากลั่นกรองโครงการ (Screening) เป็นการพิจารณาว่า
โครงการหรือกิจกรรมใดบ้างที่ควรมีการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับประเทศไทย
ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนด
โครงการและขนาดของโครงการที่ต้องมีการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   2) การก าหนดกรอบการศึกษา (Scoping) การก าหนดการศึกษาในมิติของ
พ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมาย และประเด็นส าคัญ เพื่อให้สามารถตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งกรอบ
การศึกษาที่ก าหนดควรให้เหมาะสมกับประเภท ขนาด และท่ีตั้งของโครงการ 
   3) การระบุป ระเด็ นผลกระทบ  ( Identification) การระบุ ป ระเด็ น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการ เป็นการเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละประเด็น 
ตลอดจนระบุตัวแปรที่เหมาะสม ซึ่งการระบุประเด็นผลกระทบสามารถท าได้โดยการอ้างอิงจากผล
การศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน หรือ
สอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
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   4) การท านายผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Prediction) การท านายผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องอธิบายลักษณะของผลกระทบ ขนาด และมิติอ่ืน ๆ ของผลกระทบอย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรมและเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไปการท านายผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาเจาะลึกถึง
องค์ประกอบหรือตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมทีละประเด็น ทั้งที่เป็นผลกระทบโดยตรงและผลกระทบ
ต่อเนื่อง 
   5) การประเมินผลกระทบ (Evaluation) เป็นการศึกษาว่าผลกระทบนั้น
ส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากน้อยเพียงใด โดยใช้ผลจากการท านายผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   6) การก าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบ (Mitigation) การก าหนด
มาตรการการป้องกันผลกระทบเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
โดยทั่วไปมี 2 ส่วน คือ มาตรการแบบโครงสร้าง เป็นการสร้างสิ่งก่อสร้างเพ่ือป้องกันแก้ไขหรือ
บรรเทาผลกระทบ และมาตรการแบบไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย แนวทางปฏิบัติ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบ 
 
 2.2.2 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
 ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้การรับรองสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ของประชาชนไว้ 3 มาตรา ได้แก่ 1) มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า บุคคลมีสิทธิในการด ารงชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ รวมทั้งมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการ
ด าเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม 2) มาตรา 10 บัญญัติไว้ว่า เมื่อมีกรณีที่จะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต้อง
เปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว 
และการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
และ 3) มาตรา 11 บัญญัติไว้ว่า บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับ
รู้ข้อมูลค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่อง
ดังกล่าว และในมาตรา 25 (5) บัญญัติให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและ
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ซึ่งต่อมา
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิด
จากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 ภายหลังจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าวมา
ระยะหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้จัดให้มีการ



 22 

ทบทวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ซึ่งพบว่า หลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 1 
จะเอ้ือให้เกิดการพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในหลายลักษณะ เช่น การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน แต่หลักเกณฑ์ฯ ที่ประกาศใช้ไปนั้นยังไม่เอ้ือให้เกิดการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพในบางรูปแบบหรือบางลักษณะ ประกอบกับในบางกรณีมีการน าหลักเกณฑ์ฯ ไป
ใช้ โดยเน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าการด าเนินการโดยเข้าใจ
ถึงเจตนารมณ์และหลักการอันแท้จริงของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  และต่อมา
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะในทิศทางท่ีมุ่งสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม 
โดยเน้นหลักการเรียนรู้และท างานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ บนพ้ืนฐานของการใช้ข้อมูล หลักฐานที่
หลากหลายและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน และสามารถปรับใช้กับกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละกรณีได้อย่างยืดหยุ่น ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะฉบับนี้ จึงมิได้เป็นไปเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์
และก าหนดวิธีการปฏิบัติข้อบังคับท่ีแข็งตัวไม่ยืดหยุ่น แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ
และวิธีการน าเอาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้บนหลักการการมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ก่อเกิดเป็นบรรทัดฐานของการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพที่ทุกภาคส่วนในสังคมพร้อมใจน าไปปฏิบัติ ซึ่งมีคุณค่าเหนือกว่าการด าเนินตาม
กฎเกณฑ์ท่ีระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560: 8-10) 
  2.2.2.1 ความหมายของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2560: 13) ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คือ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ได้เรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์
และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ เหตุและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ที่อาจ
เกิดขึ้นจากกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งทางลบ ทางบวก และความเป็นธรรมจากการได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายสาธารณะดังกล่าว โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
  World Health Organization (1999 อ้างถึงใน ธีชัช บุญญะการกุล, 2550: 6) ได้
ให้ความหมายของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คือ การกระบวนตัดสินคุณค่าของนโยบาย 
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แผนงาน หรือโครงการ โดยพิจารณาที่ผลกระทบและการกระจายของผลกระทบนั้นที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อสุขภาพของประชาชน โดยใช้วิธีการ กระบวนการและเครื่องมือในการประเมินหลายชนิดร่วมกัน 
  โดยสรุป การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของสังคม เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ 
ได้เรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพิจารณาผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งทางลบและทางบวก 
  2.2.2.2 กระบวนการและข้ันตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2560: 38-52) ได้เสนอกระบวนการและ
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1) การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ 
(Public Screening): การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ เป็น
ขั้นตอนแรกที่จะพิจารณารายละเอียดของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมว่าจะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร โดยปัจจัยที่น ามาพิจารณาถึงความจ าเป็นในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ได้แก่ 
    (1) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
    (2) นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนในพ้ืนที่ด าเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบเก่ียวเนื่องกัน 
    (3) รายละเอียดของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 
    (4) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพของ
ประชาชน 
    (5) ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ด าเนินการ หากมีการด าเนินนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
    (6) ความกังวลของชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบ 
   ซึ่งการด าเนินงานในขั้นตอนการกลั่นกรอง ต้องเปิดโอกาสให้ภาคส่วน 
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนถึงการร่วมถกแถลงว่า ควรท าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
หรือไม่ ด้วยแนวทางและวิธีการใดจึงจะเป็นผลเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และผลลัพธ์ที่ควรได้จากการด าเนินการใน
ขั้นตอนนี้ คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม สามารถ
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ตอบค าถามพร้อมแสดงเหตุผลต่อสาธารณะได้ว่ากรณีดังกล่าวควรด าเนินการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพหรือไม ่ถ้าไม่ท าเพราะอะไร หรือถ้าเห็นว่าควรท า จะใช้แนวทางและวิธีการใดในการศึกษา 
   2) การก าหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping): วัตถุประสงค์ของการก าหนดขอบเขตการศึกษาโดย
สาธารณะ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วนต่าง  ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอประเด็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพ่ือให้การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด จึงควรมีการแจ้งและสื่อสารต่อสาธารณะล่วงหน้า
ก่อนการจัดเวทีก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ เพ่ือให้
หน่วยงานสาธารณชนที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งเปิดเผย
เอกสารนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม โดยระบุถึงความเป็นมา ความจ าเป็น แหล่งเงินทุน 
กระบวนการ และแนวทางในการด าเนินงาน รวมถึงน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และร่างข้อเสนอการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพเพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมได้เตรียมพร้อมในการเข้าร่วมเวที และภายหลังการจัดเวทีฯ ควรจัดท า
รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งค าชี้แจงและ
น าเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และเผยแพร่สู่สาธารณะเพ่ือความ
โปร่งใสในการด าเนินงานด้วย 
   การก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ เป็นขั้นตอนส าคัญที่เสมือนกับ
การวางพิมพ์เขียวของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพว่าควรประเมินผลกระทบอย่างไร ในประเด็น
ใด ด้วยวิธีการใด ประเด็นต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ชุมชนห่วงกังวลประเด็นใด และสิ่งใดคือ
ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพของประชาชนในชุมชน รวมถึงสิ่งส าคัญที่มักจะขาดไปในการก าหนด
ขอบเขตการศึกษาคือ ทางเลือกในการด าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และผลลัพธ์ที่
ควรได้จากการด าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ หน่วยงานที่ด าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ได้เข้าใจถึงข้อห่วงกังวลของชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสิ่งที่ชุมชน สังคม ให้คุณค่าหรือมีความส าคัญ 
ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจว่า อะไรคือปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพที่ชุมชนสังคมให้ความส าคัญและ
สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมของนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมกับปัจจัย
ทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ ผลลัพธ์ท้ายสุดที่ควรเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้คือ รู้ว่าทางเลือกในการประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพมีอะไรบ้าง และควรเลือกใช้แนวทางใดในการศึกษา 
   3) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Assessing): การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ เป็นการด าเนินการตามขอบเขต ประเด็น และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอน
ของการก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ โดยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะต้องมีการ
ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ทั้ งทางวิชาการ วิทยาศาสตร์  และเครื่องมือของชุมชน รวมถึงจัด
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กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชนเป็น  
ระยะ ๆ และผลลัพธ์ที่ควรได้จากการด าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ สามารถตอบค าถามได้ว่าการด าเนิน
นโยบาย แผนงานโครงการ หรือกิจกรรม จะส่งผลกระทบเชิงบวกและลบต่อปัจจัยทางสังคมที่ก าหนด
สุขภาพใดบ้าง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยนั้น ๆ อย่างไร 
   4) การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยสาธารณะ (Public Review): การจัดเวทีทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสุขภาพโดยสาธารณะ เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นขั้นตอนที่ผู้ ได้รับ
ผลกระทบและสาธารณชนจะได้ร่วมกันกลั่นกรองความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และ
ข้อสรุปในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ดังนั้นเจ้าของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม ควรน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาอย่างเปิดเผย ครบถ้วน และต้องเปิดโอกาสให้ มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลจากทุกภาคส่วน และรับฟังความเห็นด้วยด้วยใจที่เปิดกว้าง  และผลลัพธ์ที่ควรได้
จากการด าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เกิดการทบทวนและตรวจสอบผลการศึกษาผลกระทบว่ามีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ และ/หรือมีประเด็นใดที่ต้องด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติม อีกทั้ งเห็นถึง
ทางเลือกในการตัดสินใจด าเนินการนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจในแต่ละทางเลือกได้อย่างชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมและคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชน และภายหลังการจัดเวทีฯ ควรจัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชน พร้อมทั้งความเห็นและค าชี้แจงของหน่วยงานเจ้าของนโยบายแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรม หน่วยงานที่ให้ใบอนุมัติอนุญาตและหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่สู่
สาธารณะเพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงานด้วย 
   5) การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Influencing): การผลักดันเข้าสู่
กระบวนการตัดสินใจ เป็นการน าเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพและทางเลือกใน
การด าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่
การขับเคลื่อนหรือด าเนินการตามข้อเสนอที่ได้จากการศึกษา โดยอาจน าเสนอผลลัพธ์หรือข้อเสนอที่
ได้ต่อหน่วยงาน คณะกรรมการของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือผ่านเวทีการหารือร่วมกันของภาคส่วน
ต่าง ๆ หรือน าเสนอผ่านสื่อสาธารณะ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสามารถน าเสนอผลการศึกษา
ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้น  ๆ และผลลัพธ์ที่ควรได้จากการ
ด าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ ข้อตัดสินใจในการด าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่
สามารถยอมรับร่วมกัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการผลักดันข้อตัดสินใจดังกล่าวที่น าไปสู่การสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน 
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   6) การติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ (Public Monitoring and 
Evaluation): การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนของการติดตามตรวจสอบว่า การด าเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้น ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือผลทาง
ลบต่อสุขภาพตามที่ได้คาดการณ์ไว้หรือไม่ และ/หรือส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพของประชาชน 
ทั้งนี้ควรท าการออกแบบแนวทางในการติดตามและประเมินผลร่วมกัน รวมถึงก าหนดคณะท างานใน
การด าเนินงาน โดยขอบเขตหรือประเด็นที่ควรท าการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 
    (1) การด าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 
    (2) การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
    (3) ระบบจัดการและสั่งการของนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม 
    (4) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ ได้มีการด าเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมถึงพ้ืนที่โดยรอบที่อยู่ใกล้เคียง 
    (5) สมมติฐานที่ใช้ในการออกแบบนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม 
   โดยในระหว่างการติดตามและประเมินผลควรจัดให้มีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญและชุมชน และภายหลังจากติดตาม และประเมินผลควรมีการ
น าเสนอผลการศึกษาและบทสรุปต่อสาธารณะ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญและชุมชนด้วยเช่นกัน และผลลัพธ์ที่ควรได้จากการด าเนินการในขั้นตอนนี้ คือ บทสรุป
จากการติดตามและประเมินผลว่า ควรมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมมาตรการใด ๆ ที่จะช่วยให้การด าเนิน
นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงก าหนดมาตรการ
เยียวยา ชดเชย ฟ้ืนฟูผลกระทบ การรับผิดและบทลงโทษ ตลอดจนการทบทวนหรือยกเลิกนโยบาย
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบทางลบจากการด าเนินงาน 
  2.2.2.3 การสนับสนุนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (2560: 81 -84) ได้ เสนอว่า การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมีโอกาสประสบความส าเร็จได้มาก ควรมีการสนับสนุนที่เอ้ืออ านวยให้
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่ 
   1) การจัดระบบฐานข้อมูลรายชื่อของผู้ที่ท างานด้านการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเชิญชวนให้เกิดการร่วมคิด ร่วมคุย และน าเสนอนโยบาย 
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ควรท าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถคัดเลือกคณะกรรมการก ากับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่หลากหลายและ
เหมาะสม ตลอดจนช่วยให้คณะกรรมการก ากับทิศทางฯ ได้เชิญให้นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ 
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ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาควิชาการ ท้องถิ่นและชุมชน มาร่วมในการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบและทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพ่ือ
ความครบถ้วนและความสมบูรณ์ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
   2) การจัดฝึกอบรมหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขานโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เพ่ือช่วยให้
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจในแนวคิดของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งการได้รับ
ค าแนะน าและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกเชิงนโยบาย ทางเลือกเชิงเทคโนโลยี และ
ทางเลือกในระดับปฏิบัติการที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะยิ่งช่วยให้ทางเลือกที่เป็นผลดีต่อสุขภาพได้
ถูกน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ยังมิได้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
   3) การจัดท าคู่มือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่จ าเพาะเจาะจงในแต่
ละประเด็น เช่น คู่มือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ของการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ หรือคู่มือ การประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย แผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และพลังงาน
หมุนเวียน หรือคู่มือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากจากนโยบาย แผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมด้านการเกษตรและอาหาร หรือคู่มือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย 
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น 
   4) การทบทวนและเสนอค่ามาตรฐานในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
โดยจัดให้มีกระบวนการทบทวนอย่างเป็นระบบ ร่วมกับนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ เชี่ยวชาญ 
รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาปรับ หรือเพ่ิม หรือลดมาตรฐานผลกระทบด้าน
สุขภาพ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางด้านอาหาร ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม และอ่ืน ๆ โดยอาจเสนอและคัดเลือกประเด็น และมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จ าเป็นต้องผูกกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นรายนโยบาย 
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ซึ่งการน าเสนอค่ามาตรฐานดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพในกรณีต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายของบริบทได้อีกทางหนึ่งด้วย 
   5) การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ได้รับผลกระทบที่ยังขาดความพร้อมในการ
เข้าร่วมด าเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   6) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ือเอ้ือให้เกิดกระบวนการสนับสนุน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควร
จัดตั้งกองทุนหรืองบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการหนุน
เสริมผู้ได้รับผลกระทบที่ยังขาดความพร้อมในการด าเนินการ 
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2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้ถูก
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ว่า “การด าเนิน
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งให้องค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว” ซึ่งภาครัฐ
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
 2.3.1 การจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
 การจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ โดยส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(2554: 22-24) ได้แบ่งผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 
  1) ผู้รับผลกระทบ 
   (1) กลุ่มผู้เสียประโยชน์ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบ 
เช่น เป็นผู้สูญเสียที่ท ากิน กลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับน้ าหนักมากที่สุดในการศึกษาผลกระทบและ
การจัดการการมีส่วนร่วม 
   (2) กลุ่มผู้ได้ประโยชน์ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวก 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์กระแสไฟฟ้าจากการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของเขื่อนเพ่ือการชลประทาน เนื่องจากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะ
ได้รับประโยชน์ จึงอาจถือได้ว่าประโยชน์ของกลุ่มนี้ได้รับการพิทักษ์และน าเสนอโดยเจ้าของโครงการ
แล้วไม่จ าเป็นที่จะต้องเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมให้เป็นพิเศษกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ 
  2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  หมายถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
   (1) เจ้าของโครงการ ในที่นี้อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยเอกชน 
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   (2) นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่
ปรึกษา ในที่นี้หมายถึง มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จดทะเบียนไว้กับทางส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   (1) ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (2) ผู้ช านาญการ หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
   (3) หน่วยงานที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติโครงการ เช่น คณะรัฐมนตรี/
รัฐมนตรี และหน่วยงานที่มีอ านาจออกใบอนุญาตต่าง ๆ 
  4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ 
  หมายถึง หน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
ชลประทาน กรมป่าไม้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาค ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 
  5) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 
   (1) กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ได้จดทะเบียนกับทาง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพืช
พรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
   (2) องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนทีห่รือเข้าไป
ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
   (3) องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้
ความเห็นกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ 
อนุญาต ของหน่วยงาน 
   (4) สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น หรือสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
   (5) นักวิชาการอิสระ หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการจาก
ภายนอก 
  6) สื่อมวลชน หมายถึง สื่อในแขนงต่าง ๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมี
บทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าใน
การจัดท ารายงาน 
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  7) ประชาชนทั่วไป หมายถึง “สาธารณชน” ที่มีความต้องการและสนใจในโครงการ 
จะมีบทบาทในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
 
 2.3.2 การบริหารจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ในกระบวนการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินงาน
โดยผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การปฏิบัติงานจึงต้องใช้
ผู้ที่ เข้าใจหลักการและแนวทางในการจัดการมีส่วนร่วมให้ประสบผลส าเร็จ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงต้องมีการวางแผนให้เป็นขั้นตอน ต้องมีการประเมินปัญหา ประเมินความส าเร็จในแต่ละ
ขั้นตอน และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ 
ดังนั้น การบริหารจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประสบผลส าเร็จ จึงต้องให้ความส าคัญ 2 ส่วน 
คือ หลักการพ้ืนฐานของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผู้บริหารโครงการต้องยึดถือ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพควรมีการวางแผน (ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม , 
2554: 24-25) โดยมีรายละเอียดทั้ง 2 ส่วน ดังนี้ 
  1) หลักการพ้ืนฐานของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผู้บริหารโครงการต้อง
ยึดถือ ประกอบด้วยหลัก 4S คือ 
   (1) การเริ่มต้นเร็ว (Starting Early) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก โดยการให้ข้อมูล เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็น และให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตั้งแต่ต้น ช่วยให้ประชาชนคิดทางเลือกหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่
เหมาะสมมากขึ้น และเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ 
   (2) การครอบคลุมผู้มีส่ วนได้ เสียหรือผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง (Stakeholders) 
หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมอีกประการหนึ่ง คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมถือว่าเป็นผู้มี
ส่วนได้เสีย ควรมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม แต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจถือว่าต้อง
ให้ความส าคัญ รับฟังข้อมูล หรือปรึกษาหารือเป็นอันดับต้น ๆ 
   (3) ความจริงใจ (Sincerity) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่มีความ
ละเอียดอ่อนและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชน โดยถือว่าเป็นมิติที่มีความส าคัญในการบริหารการมีส่วนร่วมให้ประสบความส าเร็จ ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติต้องจัดให้มีกระบวนการ
อย่างจริงใจ เปิดเผย ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และมีการสื่อสารสองทางอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอ ตอบสนองต่อความต้องการและข้อสงสัย
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งต้องมีการแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 
   (4) วิธีการที่เหมาะสม (Suitability) หลักการที่ส าคัญประการสุดท้ายของ
การบริหารการมีส่วนร่วม คือ การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องค านึงถึง
ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลาย และลักษณะที่
แตกต่างกันของพ้ืนที่และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม สังคม และ
ค่านิยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็นหรือโครงการความสามารถและความพร้อม รวมทั้ง
ข้อจ ากัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม 
  2) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพควรมีการวางแผน ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
   (1) ขั้นเตรียมการ ต้องก าหนดทีมงานหรือผู้ รับผิดชอบ ตรวจสอบ
สถานการณ์ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ เช่น ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม งบประมาณ เป็นต้น และประเมินสถานการณ์สาธารณะ เช่น ก าหนดระดับความสนใจของ
สาธารณะหรือชุมชนในประเด็นที่ต้องตัดสินใจ 
   (2) ขั้นการวางแผน จากข้อมูลต่าง ๆ ในขั้นการเตรียมการ ทีมงานต้อง
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดผู้มีส่วนได้เสีย และวิเคราะห์
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนน ามาเขียนแผนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนและก่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงาน 
   (3) ขั้นน าไปสู่การปฏิบัติ หลังจากมีแผนการมีส่วนร่วม ต่อไปคือการ
ด าเนินการตามแผน ซึ่งต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละกิจกรรมการมีส่วนร่วม เช่น การจัด
เวทีสาธารณะต้องตัดสินใจว่าจะจัดที่ใด ใครเป็นวิทยากร เป็นต้น 
 
 2.3.3 การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริง 
 การที่จะจัดการมีส่วนของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมีความหมายนั้น การเตรียมการ
และการวางแผนการให้ข้อมูลและการหารือกับชุมชนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและสอดคล้องกับบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมหารือนั้นเป็นเรื่องส าคัญ ในการหารือผู้
วางแผน และด าเนินการหารือควรค านึงถึงองค์ประกอบหลักของการหารือ (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556b: 26-28) ดังนี้ 
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  1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการ โครงการควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารโครงการอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านประโยชน์ที่จะได้รับและด้านผลกระทบทางลบให้แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสาธารณะชนทั่ วไปได้รับทราบ โดยข้อมูลที่เจ้าของโครงการจะต้องเผยแพร่แก่
ประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
   (1) เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   (2) สาระส าคัญของโครงการ 
   (3) ผู้ด าเนินการ 
   (4) สถานที่ที่จะด าเนินการ 
   (5) ขัน้ตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
   (6) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลประโยชน์ในด้านบวกท่ีผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะได้รับ 
   (7) ผลกระทบในด้านลบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบ
อาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะด าเนินโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล่าว 
   (8) ประมาณการค่าใช้จ่ายในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ด า เนิน
โครงการของรัฐเองให้ระบุท่ีมาของเงินที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินโครงการด้วย 
  ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เจ้าของโครงการจะต้องปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยสถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐสถานที่ที่จะด าเนินโครงการและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
  2) ช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูลนั้นจะต้องให้แน่ใจว่าประชาชน 
โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลของโครงการล่วงหน้าเป็นเวลานานพอที่จะสามารถเข้าใจเนื้อหา
สาระและสามารถตั้งค าถามที่เกี่ยวข้องและให้ค าแนะน าต่อโครงการอย่างเป็นประโยชน์ได้ การให้
ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการนั้น ควรให้ตั้งแต่เริ่มออกแบบโครงการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดเวลาการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นอกจากนี้ทางเจ้าของโครงการ
ควรจะต้องจัดท าแผนการให้ข้อมูลข่าวสารและการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย แผนการด าเนินงานนี้ควร
จะประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการให้ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ 
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เพียงพอ และเหมาะสมแก่การที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
เข้ามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้ตามเวลาที่ก าหนด 
  3) ขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะเข้าใจโครงการ  และสามารถ
ประเมินทางเลือกต่าง ๆ ตลอดจนชี้แจงข้อกังวลและข้อคิดเห็นได้อย่างมีอิสระปราศจากความกลัว
เกรงหรือการบังคับ ฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านเทคนิคควรที่จะได้มีการกลั่นกรอง แยกย่อย 
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และแปลเป็นภาษาท้องถิ่น เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจของคนในชุมชนหรือผู้เข้าร่วมในการที่จะสามารถ
ร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการและผลกระทบได้  วิธีการหารือจะต้องครอบคลุม
สอดคล้องกับบริบทของท้องที่นั้น ๆ เอกสารและภาษาที่ใช้ควรจะมีการปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม
หารือที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะหากผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มชุมชนดั้งเดิมหรือชนเผ่า 
  4) ความโปร่งใสและกลไกป้อนข้อมูลกลับสู่ชุมชนและโครงการ วัตถุประสงค์หลัก
อันหนึ่งของการหารือกับประชาชนก็เพ่ือน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการออกแบบ
และการด าเนินงานของโครงการ ในหลายกรณีด้วยกันประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แต่
หลังจากการหารือแล้วนั้นประชาชนมักจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมว่าสิ่งที่ได้เสนอไปนั้นทาง
โครงการได้น ามาพิจารณาเป็นส่วนประกอบในการปรับโครงการอย่างไรบ้าง การไม่ได้รับข้อมูล
ย้อนกลับนี้ก่อให้เกิดความระแวงเกิดการไม่ให้ความร่วมมือในการหารือเพราะกลัวว่าตนจะถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการอนุมัติโครงการว่าได้หารือกับภาคประชาชนแล้ว ฉะนั้นผู้เสนอโครงการและหน่วยงาน
ของรัฐจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้แน่ใจว่าในการหารือนั้นมีการจดบันทึกการหารือในประเด็นต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอ และให้ผู้เสนอโครงการหรือหน่วยงานของรัฐประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้
ประชาชนทราบภายใน 15 วัน ภายหลังวันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น และควรจัดให้มีระบบ
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดระยะเวลาของโครงการ และประกาศให้ประชาชน
รับทราบถึงระบบการรับฟังความคิดเห็นและกลไกการแก้ไขปัญหาของทางโครงการ 
 
 2.3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ 
 จากการศึกษาเอกสาร โครงการวิจัย เรื่อง สู่ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มี
ธรรมาภิบาล (บริษัท ป่าสาละ จ ากัด, 2560: 71-100) สามารถสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ดังนี้ 
  2.3.4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศญี่ปุ่น 
  ประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีการจัดท า EIA ขึ้นในปี ค.ศ. 1972 โดยถูกน ามาใช้ในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสาธารณะขนาดใหญ่ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1980 ได้เริ่ม
น ามาใช้ส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ การถมที่ดิน การสร้างโรงไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง 
และน าไปสู่ข้อก าหนด “ Implementation of Environmental Impact Assessment” ซึ่ งถูก
น ามาใช้เป็นแนวทางในกระบวนการจัดท า EIA และกระตุ้นให้รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดเริ่ม
ก าหนดแนวทางและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองใน
ปี ค.ศ. 1984 ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการผ่านกฎหมาย “Environmental Impact 
Assessment Law” เพ่ือตอบสนองต่อระบบการจัดท า EIA ในประเทศอ่ืน ๆ และเพ่ือตอบสนองต่อ
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ข้อก าหนดของ “Basic Environment Law” ที่ถูกก าหนดขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ต่อมาประเทศญี่ปุ่นได้
มีการปรับปรุงกฎหมาย EIA อีกครั้งในปี ค.ศ. 2011 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดท า EIA โดยได้เพ่ิม
ขั้ น ตอน การป ระ เมิ น ผลกระทบ สิ่ งแ วดล้ อม เบื้ อ งต้ น  (Primary Environmental Impact 
Consideration, PEIC) เข้าไปในขั้นตอนการวางแผนจัดท า EIA รวมถึงเพ่ิมขั้นตอนส าหรับการท า
รายงานและเปิดเผยผลการด าเนินงานเพ่ือบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ( Impact Mitigation 
Reporting) ภายหลังโครงการได้รับการอนุมัติแล้วอีกด้วย 
  กฎหมายญี่ปุ่นได้แบ่งกระบวนการจัดท า EIA ออกเป็นทั้งหมด 8 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2) การกลั่นกรองโครงการประเภท 2 3) การก าหนดวิธี
ประเมินผลกระทบและก าหนดขอบเขต 4) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5) การจัดท าร่างรายงาน 
EIS (Environmental Impact Statement) 6) การจัดท ารายงาน  EIS ฉบั บสมบู รณ์  7) การ
ประเมินผลกระทบของโครงการตามแผนด าเนินงาน และ 8) การรายงานผลการป้องกันผลกระทบ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Primary Environmental 
Impact Consideration: PEIC) วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ เพ่ือให้มีการประเมินข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระยะแรก โดยผู้เสนอโครงการที่เข้าข่ายโครงการประเภท 1 ต้องจัดท าเอกสาร 
“ข้อพิจารณาผลกระทบหลักด้านสิ่งแวดล้อม” (Document on Primary Environmental Impact 
Consideration) ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหา เช่น หัวข้อรายการที่จะประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Evaluation Items) ในระยะของการวางแผนโครงการในพ้ืนที่โครงการ ขนาดของ
โครงการ และปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ผู้ เสนอโครงการต้องจัดเตรียมทางเลือกในการด าเนินโครงการที่
แตกต่างกัน ทั้งในแง่สถานที่ตั้ง ขนาดโครงการ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ เพ่ือเปรียบเทียบให้ผู้มีส่วน
ได้เสียพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะประชาชน นักวิชาการ 
และรัฐบาลท้องถิ่น ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้จะถูกน าไปประกอบในขั้นตอนการก าหนดขอบเขตและ
ก าหนดวิธีประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ส าหรับโครงการประเภท 2 สามารถจัดท าเอกสาร 
“ข้อพิจารณาผลกระทบหลักด้านสิ่งแวดล้อม” ได้ตามความสมัครใจ 
   2) การกลั่นกรองโครงการประเภท 2 (Screening) วัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอนนี้คือเพ่ือพิจารณาว่าโครงการจ าเป็นจะต้องจัดท า EIA หรือไม่ โดยปัจจัยหลักที่น ามาใช้ในการ
พิจารณาคือขนาดของโครงการ อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอาจ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการแต่เพียงอย่างเดียว เช่น โครงการขนาดเล็กที่ด าเนิ นการใกล้กับ
โรงเรียน โรงพยาบาล แหล่งผลิตน้ าประปา หรือโครงการถมที่ดินในพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญทาง
ชีวภาพ ซึ่งถึงแม้โครงการเหล่านี้จะมีขนาดเล็กแต่ก็อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น
การพิจารณาจึงจ าเป็นต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและมีการพิจารณาเป็นรายโครงการ ซึ่งกลุ่มโครงการ
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ขนาดเล็กท่ีจ าเป็นต้องท า EIA เนื่องจากมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) โครงการที่ส่งผลกระทบเนื่องจากธรรมชาติของโครงการ (Nature of The 
Project) เช่น กรณีของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และ
ถนนสายย่อยที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของโครงการแต่อาจสร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงได้ และ 
2) โครงการที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในภูมิภาค (Regional Situation) เช่น การสร้างเข่ือนใกล้ที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก โครงการในอุทยานแห่งชาติ และถนนที่ตัดผ่านพ้ืนที่ซึ่งมีปริมาณ
ไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) สูงเกินค่ามาตรฐาน เป็นต้น 
   หน่วยงานที่ท าหน้าที่ออกใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับแต่ละโครงการเป็นผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจว่าโครงการใดบ้างที่จ าเป็นต้องจัดท า EIA เช่น ในกรณีของโครงการก่อสร้าง
ถนน กระทรวงสาธารณูปโภค, ที่ดิน, การขนส่ง และการท่องเที่ยว (Ministry of Infrastructure, 
Land, Transport and Tourism) จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการและเป็นผู้ออกใบอนุญาตแก่
โครงการ โดยกระบวนการพิจารณาต้องน าเอาความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่เป็นอย่างดี มาประกอบเพื่อตัดสินใจด้วย 
   3) การก าหนดวิธีประเมินผลกระทบและก าหนดขอบเขต (Scoping) การ
จัดท า EIA จ าเป็นต้องค านึงถึงบริบททางด้านพ้ืนที่และสถานที่ตั้งที่แตกต่างกันไป เช่น ในกรณีของ
โครงการประเภทถนนที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคร่าว ๆ ตามลักษณะพ้ืนที่ที่ตัดผ่าน คือ 
ถนนที่ตัดผ่านพ้ืนที่ธรรมชาติ เช่น ในป่า หรือบนภูเขา และถนนที่ตัดผ่านชุมชนเมือง ประเด็นที่จะถูก
น ามารวบรวมเพ่ือศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเภทโครงการนี้จึงย่อมมีความ
แตกต่างกัน การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่และรัฐบาลท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ผู้
เสนอโครงการจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ได้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ระยะแรก 
เพ่ือน าเอาความคิดเห็นเหล่านี้ไปใช้ในการคัดเลือกหัวข้อส าหรับการประเมินผลกระทบ ซึ่งจะส่งผลให้
การท า EIA มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น โดยผู้เสนอโครงการต้องจัดท า 
“เอกสารก าหนดขอบเขต” (Scoping Document) ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมถึงวิธีการที่ใช้ในการ
ประเมินผลกระทบ และส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งเป็น
ประกาศสาธารณะเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปขอดูรายละเอียดได้ที่ส านักงานส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงที่ส านักงานของบริษัทผู้เสนอโครงการ และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่เปิดให้แสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
   นอกจากนี้ผู้เสนอโครงการจ าเป็นต้องจัดเวทีสาธารณะเพ่ือแถลงข้อมูลที่
ระบุในเอกสารก าหนดขอบเขต โดยผู้เข้าร่วมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการได้ โดยความ
คิดเห็นดังกล่าวจะถูกน าไปสรุปและส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้องใน
ภายหลัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะแสดงความคิดเห็นภายหลังได้รับข้อมูลทั้งจากเอกสารก าหนด
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ขอบเขต และจากเวทีสาธารณะ หลังจากนั้น ผู้เสนอโครงการจะต้องน าความคิดเห็นที่ได้รับมาใช้
พิจารณาเพ่ือคัดเลือกวิธีการประเมินผลกระทบ โดยสามารถขอค าแนะน าทางเทคนิคเกี่ยวกับหัวข้อที่
จะประเมิน รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลกระทบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้หากจ าเป็น โดย
กระทรวงที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องได้รับความเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม (Minister of 
The Environment) เสียก่อนจึงจะสามารถให้ค าแนะน าได้ 
   4) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Implementation of EIA) ภายหลัง
ก าหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้เสนอโครงการต้องด าเนินการศึกษา
ผลกระทบผ่านการส ารวจ (Survey) การคาดการณ์ (Forecast) และการประเมิน (Evaluation) 
ส าหรับทุกหัวข้อที่ถูกก าหนดว่าจ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากนั้นต้องมี
การศึกษามาตรการที่จะน ามาใช้เพ่ือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นภายหลังด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยการส ารวจ หมายถึง การที่ผู้เสนอโครงการ
รวบรวมข้อมูลผ่านเอกสารราชการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการลงพ้ืนที่ส ารวจ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนการคาดการณ์และการประเมินต่อไป และการ
คาดการณ์ หมายถึง การที่ผู้เสนอโครงการคาดคะเนถึงผลกระทบในเชิงปริมาณที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในระยะของการก่อสร้างและการด า เนินงาน
ของโครงการ โดยการคาดการณ์จ าเป็นต้องเป็นไปตามการค านวณผ่านแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
การอ้างอิง หรือการวิเคราะห์จากกรณีที่เคยเกิดขึ้น การคาดคะเนผลกระทบเชิงคุณภาพอาจถูก
น ามาใช้ หากไม่สามารถคาดคะเนผลกระทบในเชิงปริมาณได้ 
   ภายหลังการส ารวจและการคาดการณ์ ผู้เสนอโครงการต้องท าการประเมิน
ว่าผลกระทบดังกล่าวที่คาดคะเนว่าอาจเกิดขึ้นนั้น สามารถหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาให้อยู่ในระดับที่พอ
รับได้หรือไม่ รวมทั้งประเมินว่าจะสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ 
โดยกฎหมาย EIA ของญี่ปุ่นชี้แนะว่าการจัดท า EIA ควรใช้หลักคิดแบบ “ใช้ความพยายามสูงสุด” 
(Best-Effort Pursuit Type) ในการจ ากัดปริมาณผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ผ่านการ
เปรียบเทียบทางเลือกในการด าเนินงานที่หลากหลาย และพิจารณาถึงมาตรการที่จะช่วยลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นไปอีก แตกต่างไปจากการประเมินแบบ “ตั้งเป้าลดผลกระทบ” 
(Target Clearance Type) ที่ผู้เสนอโครงการตั้งเป้าหมายในระดับหนึ่งและด าเนินการเพียงเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การประเมินแบบ “Best-Effort Pursuit Type” ที่ครอบคลุมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึงจะน าไปสู่การด าเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพในแง่ของการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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   5) การจัดท าร่างรายงาน EIS ภายหลังขั้นตอนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผู้เสนอโครงการจ าเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผลการศึกษาดังกล่าว 
โดยผู้เสนอโครงการต้องจัดเตรียมร่าง “รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม”(Environmental 
Impact Statement: EIS) ซึ่ งมี เนื้อหาครอบคลุมผลการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ ง
มาตรการที่ผู้เสนอโครงการจะใช้ป้องกันผลกระทบดังกล่าว จากนั้นส่งร่างรายงานไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ต้องแจ้งเป็นประกาศสาธารณะเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปขอดูรายละเอียดได้ท่ีส านักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงที่ส านักงานของบริษัทผู้
เสนอโครงการ และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เป็นระยะเวลา 1 
เดือน โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอโครงการต้องมีการจัดเวทีสาธารณะเพ่ืออธิบายถึงเนื้อหาที่
อยู่ในร่างรายงานต่อสาธารณชน และภายหลังได้รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ผู้เสนอ
โครงการจะรวบรวมและสรุปความคิดเห็น ความกังวลและค าตอบจากผู้เสนอโครงการแล้วส่งไปยัง
หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับจังหวัดและเทศบาล จากนั้นหน่วยงานภาครัฐจะแสดงความคิดเห็นซึ่งจะ
ถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงร่างรายงานต่อไป 
   6) การจัดท ารายงาน EIS ฉบับสมบูรณ์ ภายหลังได้รับความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียและรัฐบาลท้องถิ่นแล้ว ผู้เสนอโครงการต้องน าความคิดเห็นเหล่านั้นไปใช้ประกอบการ
ปรับปรุงร่างรายงาน EIS เพ่ือจัดท ารายงาน EIS ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะถูกยื่นไปยังหน่วยงานออก
ใบอนุญาตส าหรับแต่ละโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม (Minister of The Environment) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
ในแง่ของการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานออกใบอนุญาตจะน าความเห็นของรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่โครงการ 
   นอกจากนี้ผู้ เสนอโครงการต้องแจ้งเป็นประกาศสาธารณะเพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปขอดูรายละเอียดของรายงาน EIS ได้ที่ส านักงานส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงที่ส านักงานของบริษัทผู้เสนอโครงการ และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยในระหว่างนี้ผู้เสนอโครงการไม่สามารถเริ่มต้นด าเนินการใด ๆ 
เกี่ยวกับโครงการได้ 
   7) การแสดงผลการประเมิน ในแผนด า เนิ น งาน  (Reflecting The 
Assessment Results in The Project Scheme) การจัดท า EIA ในช่วงก่อนเริ่มด าเนินโครงการจะ
ถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อมีการประกาศรายงาน EIS ฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม การจัดท า
รายงาน EIS นั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการแสดงให้เห็นว่าได้น าผลการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบในการก าหนดแผนด าเนินงานของโครงการด้วย 
เนื่องจากเม่ือโครงการได้รับใบอนุญาตแล้ว จะถือว่าอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมายชุดอ่ืนที่อาจ
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ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ ดังนั้นการแสดงให้เห็นถึง
มาตรการด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแผนด าเนินงานของโครงการจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และ
จะถูกน าไปใช้ในกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่โครงการอีกด้วย 
   8) การรายงานผลการป้องกันผลกระทบ (Impact Mitigation Reporting) 
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดท ารายงาน EIS และโครงการได้เริ่มต้นด าเนินการก่อสร้างแล้ว ผู้
เสนอโครงการต้องมีการส ารวจเพ่ือติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในระยะของการ
ก่อสร้างและการด าเนินงานของโครงการ และเมื่อสิ้นสุดระยะก่อสร้างของโครงการแล้ว ผู้เสนอ
โครงการจะต้องรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจติดตามผล (Follow-Up Survey) และ
มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนโดยประเมินจากข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล รวมถึง
ผลลัพธ์และความคืบหน้าภายหลังด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว 
   วัตถุประสงค์ของการก าหนดให้ขั้นตอนการรายงานผลการป้องกัน
ผลกระทบเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า EIA คือเพ่ือให้มีการใช้มาตรการป้องกัน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เนื่องจากผลกระทบบางอย่างอาจคาดการณ์ได้
ยากหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ในช่วงของการจัดท ารายงาน EIS ดังนั้นการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังเริ่มต้นด าเนินโครงการแล้วจึงช่วยให้ผู้เสนอโครงการ รวมถึงประชาชน 
และรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม (Minister of The Environment) สามารถร่วมกันก าหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและผลการด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ยังส่งผลดีต่อการท า EIA ในประเทศ
ญี่ปุ่นโดยรวม ในแง่ของการเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาปรับปรุงอีกด้วย 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมาย EIA ของญี่ปุ่นได้ก าหนดให้ภาคประชาชนมี
บทบาทส าคัญในการจัดท า EIA ตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ไปจนถึง
ขั้นตอนการจัดท ารายงาน EIS โดยผู้เสนอโครงการมีหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนเพ่ือ
น ามาประกอบกับความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งรัฐบาลระดับท้องถิ่น หน่วยงานผู้ออก
ใบอนุญาต และกระทรวงสิ่งแวดล้อม และสะท้อนความคิดเห็นเหล่านั้นผ่านมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น ผู้เสนอโครงการต้องเปิดเผยข้อมูลของรายงานเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ จากนั้นผู้เสนอโครงการต้องน าความคิดเห็นไปประกอบใช้ในการ
ก าหนดแผนงานของโครงการ และภายหลังขั้นตอนการก าหนดวิธีศึกษาและขอบเขตของการศึกษา
ผลกระทบ ผู้เสนอโครงการต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีศึกษา
และขอบเขตของการศึกษาดังกล่าว โดยผู้ที่มีความกังวลหรือต้องการคัดค้านโครงการสามารถยื่นค า
ร้องได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง ภายหลังรายงานวิธีการศึกษาและขอบเขตการศึกษาผลกระทบ
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ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเช่นเดียวกัน เมื่อผู้เสนอโครงการจัดท าร่างรายงาน EIS ส าเร็จแล้ว 
ประชาชนต้องมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานดังกล่าว โดยผู้ที่มีความกังวลหรือ
ต้องการคัดค้านโครงการสามารถยื่นค าร้องได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง ภายหลังร่างรายงาน EIS 
ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผู้เสนอโครงการจะน าความคิดเห็นที่ได้ไปประกอบกับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากรัฐบาลในระดับท้องถิ่น หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต และกระทรวงสิ่งแวดล้อม
เพ่ือน าไปจัดท ารายงาน EIS ฉบับสมบูรณ์ 
  2.3.4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐวอชิงตัน 
  การตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จะต้ องเป็ น ไปตามขั้ นตอนที่ ระบุ ไว้ ในกฎหมายนโยบายสิ่ งแวดล้อมของรัฐ  หรือ  State 
Environmental Policy Act (SEPA) ซึ่งออกในปี ค.ศ. 1971 โดยก่อนที่จะมีกฎหมายดังกล่าว ทาง
รัฐได้รับการเรียกร้องจากประชาชนว่า การตัดสินใจต่าง ๆ ของรัฐที่ผ่านมาละเลยการค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังไม่มีกรอบแนวทางบังคับทางกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นการน ากฎหมาย SEPA ซึ่งพัฒนามาจากกฎหมายนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National 
Environmental Policy Act or NEPA) มาใช้ในรัฐจึงสามารถตอบโจทย์ของประชาชนได้ กฎหมาย 
SEPA จึงเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานภาครัฐทุกระดับในรัฐวอชิงตันในการพิจารณาและบรรเทา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ 
  กฎหมายดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือกลุ่มหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
มีความสนใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการได้ในหลายขั้นตอน ก่อนที่จะมีการตัดสินใจ
ครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม รัฐวอชิงตันได้ปรับปรุงพัฒนากฎหมาย SEPA มาตลอด เพ่ือท าให้กฎหมาย
มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ โดยตัดรายละเอียดที่ยุ่งยากหรือไม่จ าเป็นออก เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 
  เป้าหมายของกฎหมาย SEPA คือ เพ่ือให้ข้อมูลแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้เสนอโครงการ (Applicant) หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(Other Agencies) และประชาชน (Public) โดยกระบวนการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมจะเริ่มตั้งแต่
การระบุ และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งการ
จัดเตรียมมาตรการบรรเทาผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เป็น
ผู้มีอ านาจจะใช้ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมที่ได้ ผนวกกับข้อมูลอ่ืน ๆ จากการประเมิน เพ่ือตัดสินอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติโครงการดังกล่าว ทั้งนี้กฎหมาย SEPA มีผลบังคับใช้กับทุกการตัดสินใจใด ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐภายใต้รัฐวอชิงตันในทุกระดับ (Washington State Department of Ecology, 
2004) ดังนั้นการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลระดับมลรัฐ รัฐบาล
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ท้องถิ่น คณะกรรมการ คณะกรรมาธิการ กระทรวง กรม หรือเจ้าหน้าที่ราชการ จะมีอ านาจในการรับ
เรื่องร้องเรียนที่มีข้อพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าว 
  กระบวนการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมจะเริ่มข้ึนเมื่อมีบุคคลใดท าเรื่องต่อหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ือขออนุญาตในการด าเนินโครงการ หรือเมื่อหน่วยงานภาครัฐ (ไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม) มี
แผนที่จะพัฒนากฎหมาย นโยบาย หรือโครงการภาครัฐใด ๆ โดยทันทีที่มีการน าเสนอโครงการ (ไม่ว่า
จะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตาม) สิ่งแรกเริ่ มที่ต้องก าหนดให้แน่ชัดเกี่ยวกับโครงการ คือ  
1) โครงการมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมของ SEPA หรือไม่ 2) หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีอ านาจในการตัดสินโครงการ (Agencies with Jurisdiction) คือใครบ้าง 3) หน่วยงาน
หลัก ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Lead Agency) คือใคร และ 4) ทุก
กิจกรรมในโครงการต้องได้รับการประเมินโดยเอกสารฉบับเดียวกัน (Single Document) ตาม
กฎหมายปฏิบัติการของมลรัฐวอชิงตัน (Washington Administrative Code: WAC 197-11-
060(3)(b)) โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) การตรวจสอบความจ าเป็นของการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม โครงการ
สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1) โครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทางกายภาพ 
เช่น การให้ทุนสนับสนุนโครงการ การอนุมัติโครงการทางกายภาพดังกล่าว เป็นต้น และ 2) โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการวางแผน เช่น การอนุมัติหรือแก้ไขแผนงาน ระเบียบข้อบังคับ และ
กฤษฎีกา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย SEPA จะเป็น
ข้อบังคับในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการของหน่วยงานภาครัฐ แต่ก็มีโครงการบางประเภทที่ได้รับ
ยกเว้นทางกฎหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายมลรัฐวอชิงตันฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (Revised Code 
of Washington) (RCW) ในกรณีที่โครงการได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย โครงการนั้นไม่จ าเป็นที่
จะต้องได้รับการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย SEPA และหากโครงการใดที่มีกิจกรรมที่เข้า
ข่ายต้องได้รับการตรวจสอบ โครงการนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
SEPA ทั้งหมด 
   2) การก าหนดหน่ วยงานหลัก  (Lead Agency) ในการปฏิ บั ติ ตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย SEPA เป็นหนึ่งในขั้นตอนแรก ๆ เมื่อหน่วยงานใด ๆ ได้รับแผนโครงการจาก
เจ้าของโครงการ และทันทีที่หน่วยงานรัฐหน่วยใดได้รับแผนโครงการ หน่วยนั้นจะรับผิดชอบในการ
ก าหนดหน่วยงานหลักข้ึนมา โดยขั้นตอนการก าหนดสามารถสรุปได้ดังนี้ 
    (1) โครงการใดก็ตามที่ มีการระบุชื่ อหน่ วยงานหลักที่ ต้อง
รับผิดชอบในการระบุรายชื่อหน่วยงานหลักต่อกิจกรรมนั้นในกฎหมาย WAC 197-11-938 หน่วยงาน
นั้นคือหน่วยงานหลักของโครงการ 
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    (2) กรณีโครงการภาครัฐ หากหน่วยงานรัฐที่น าเสนอโครงการเป็น
หน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่มลรัฐวอชิงตันเอง (Non-Federal Government Agency within Washington 
State) ให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานหลักของโครงการ 
    (3) ส าหรับโครงการจากภาคเอกชน โครงการใดที่จ าเป็นต้องได้รับ
อนุญาตจากเทศบาลนครหรือเทศบาลเขต หน่วยงานหลักจะเป็นเทศบาลนครหรือเขตปกครองที่
รับผิดชอบในพ้ืนที่ด าเนินการของโครงการมากที่สุด 
    (4) หากไม่มีหน่วยงานในพ้ืนที่ที่มีอ านาจทางกฎหมาย หน่วยงาน
ระดับรัฐใดก็ได้ที่มีใบอนุญาตในการด าเนินเรื่องเป็นหน่วยงานหลัก (ขึ้นอยู่กับล าดับความส าคัญที่ระบุ
ในกฎหมาย WAC 197-11-936) 
   อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหลักสามารถโอนต าแหน่ง (Transfer) ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ได้ หรือแม้แต่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกันก็ได้ 
(Co-lead Agencies) ผ่านข้อตกลงของหน่วยงานหลัก (Lead Agency Agreement) และในกรณีที่
หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับเสนอให้เป็นหน่วยงานหลักปฏิเสธ ท าให้ไม่สามารถหาหน่วยงานหลักได้ ทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องท าเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงระบบนิเวศ (Department of Ecology) 
ให้ก าหนดหน่วยงานหลักให้ทันท ี
   3) การประเมินโครงการเบื้องต้น เมื่อโครงการถูกตัดสินว่าต้องได้รับการ
ตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย SEPA ขั้นตอนแรกของการตรวจสอบคือ การประเมิน
โครงการ โดยหน่ วยงานหลักจะท าการประเมินตามรายการตรวจสอบทางสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Checklist) ซึ่งเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบโครงการ โดยหน่วยงาน
หลักจะท าการกรอกเอง หรือให้เจ้าของโครงการ กรอกเองก็ได้ (แต่หน่วยงานหลักจะเป็นคน
ตรวจสอบและอ่านข้อมูลในภายหลังอีกที) โดยในรายงานตรวจสอบดังกล่าวจะมีชุดข้อมูลหรือค าถาม
ที่ช่วยให้หน่วยงานหลักตั้งค าถามเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดของโครงการ เช่น สถานที่ตั้ง กิจกรรมที่
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน (ดิน น้ า การใช้พ้ืนที่) เป็นต้น และยังช่วยให้หน่วยงาน
หลักเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้อย่างสะดวกอีกด้วย แทนที่จะต้องติดตามข้อมูลเอกสารจาก
หลายแหล่ง ๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้แบบรายการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมนั้นถูกระบุไว้อยู่ในกฎหมาย 
SEPA ในหมวด WAC 197-11-960 และในกรณีที่หน่วยงานหลักมีความเห็นว่าข้อมูลที่ได้จากรายการ
ตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมนั้นไม่เพียงพอในการท า Threshold Determination หน่วยงานสามารถ
เลือกกระท าการดังต่อไปนี้ได้เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม (ท าได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก) โดยการขอให้ผู้เสนอ
โครงการส่งข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับรายการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม หรือท าการศึกษาวิจัยเอง 
ด้วยการลงพ้ืนที่โครงการเพ่ือสืบสวน หรือปรึกษาขอความคิดเห็นจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ (Agency 
with Expertise) เกี่ยวกับโครงการและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ 
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   การขอค าปรึกษา ขอความคิดเห็นจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญสามารถกระท า
ได้โดยการจัดประชุมกับหน่วยงานดังกล่าว หรือท าการส่งเอกสาร (เช่น รายการตรวจสอบทาง
สิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เป็นต้น) หมุนเวียนให้กับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ
ต่าง ๆ เพ่ือขอความคิดเห็น เพ่ือน ามาใช้สนับสนุนในการตั้งค าถามประเมินโครงการในหลายประเด็น 
เช่น โครงการจ าเป็นต้องมีการขออนุญาตอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ ควรต้องมีมาตรการบรรเทาเพ่ิมเติม
หรือไม่ และจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการจัดท ารายงานสถานะทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   4) การตัดสินว่าโครงการอาจก่อผลกระทบที่รุนแรงหรือไม่  เมื่อหน่วยงาน
หลักเห็นว่าได้รับข้อมูลเพียงพอแล้ว ทางหน่วยงานจะต้องท าการตัดสินว่าโครงการดังกล่าวมีความ
เสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ โดยนิยามของคาว่านัยส าคัญในที่นี้ 
หมายถึง ความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลที่อาจจะเกิดผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่สามารถตัดสินออกมาเป็นจ านวนหรือปริมาณได้ ดังนั้นการตัดสินว่า
เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่นั้น จ าเป็นต้องพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็น 
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระยะเวลาความยาวนานที่
ผลกระทบอาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ โครงการอาจสร้างผลกระทบที่มีนัยส าคัญมากกว่าหนึ่งชนิด อย่างไรก็
ตาม ผลกระทบที่มีนัยส าคัญเพียงประเภทเดียวก็เพียงพอที่จะให้หน่วยงานหลักตัดสินว่าเป็นโครงการ
ที่อาจสร้างผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ และบังคับให้มีการจัดท ารายงานสถานะสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Statement) ได้แล้ว 
   5) การจัดท ารายงานสถานะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รายงานสถานะ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ EIS เป็นเครื่องมือที่ช่วยระบุและวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ในด้านลบ ทางเลือกอ่ืนในการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบน้อยกว่า และมาตรการบรรเทาผลกระทบที่
เป็นไปได้ โดยรายงาน EIS แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ได้แก่ รายงาน EIS ส าหรับโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และ รายงาน EIS ส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน กฎหมายต่าง ๆ 
โดยรายงาน EIS ส าหรับโครงการก่อสร้างจะถูกจัดท าส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางปัจจัยกายภาพของสิ่งแวดล้อม ในทางตรงกันข้าม รายงาน EIS ส าหรับโครงการด้านกฎหมายหรือ
นโยบาย จะถูกจัดท าส าหรับใช้เป็นพ้ืนฐานในการก าหนด ตัดสิน หรือประเมินโครงการต่าง ๆ ใน
อนาคต ดังนั้นรายงานประเภทนี้จึงจัดท าส าหรับการลงมติอนุมัติแผนงาน นโยบาย หรือ กฎข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานในการควบคุม และการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกระบวนการ
จัดท ารายงาน EIS สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การก าหนดขอบเขตการศึกษาหรือ
การประเมินผลกระทบ 2) การจัดท ารายงาน EIS 3) การออกร่างรายงาน EIS และ 4) การออก
รายงาน EIS ฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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    (1) การก าหนดขอบเขตการศึกษาหรือการประเมินผลกระทบ เป็น
ขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดท ารายงาน EIS เป้าหมายคือเพ่ือลดกรอบการศึกษาให้เฉพาะเจาะจง
เพียงแค่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีนัยยะส าคัญ และวิเคราะห์หาวิธีการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่สร้าง
ผลกระทบน้อยลง นอกจากนี้การก าหนดขอบเขตยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายสาธารณชนและหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ รับรู้ว่ารายงาน EIS ก าลังได้รับการจัดท า เพ่ือเชื้อเชิญให้มีส่วนร่วมในกระบวนการแสดง
ความคิดเห็น 
    เมื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลัก (Responsible Official) ตัดสิน
ว่า จ าเป็นต้องมีการจัดท ารายงาน EIS เจ้าหน้าที่จะต้องท าเรื่องแจ้งต่อสาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งได้แก่ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่มีอ านาจทางกฎหมาย และกระทรวงระบบนิเวศ เพ่ือ
แจ้งเรื่องการก าหนดขอบเขตศึกษาของรายงาน (Scoping Notice) ทันที โดยจะต้องมีการให้ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ พร้อมทั้งข้อมูลพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาในร่างรายงาน EIS ด้วย จากนั้น
หน่วยงานหลักจะต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตผ่านการเขียน
แสดงความคิดเห็น (Commenting) ต่อหน่วยงานหลัก ซึ่งสามารถกระท าได้ภายในระยะเวลา 21 วัน 
หลังมีการท าเรื่องประกาศแจ้งระดับผลกระทบของโครงการและการก าหนดขอบเขตการศึกษา
รายงาน ในกรณีที่หน่วยงานหลักต้องการความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะมากกว่าการ
เขียนแสดงความคิดเห็น หน่วยงานหลักสามารถท าเรื่องขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นออกไป
เป็น 30 วัน (หลังมีการท าเรื่อง) โดยการขยายระยะเวลาจะช่วยให้หน่วยงานหลักสามารถขอความ
คิดเห็นอ่ืน ๆ ที่ละเอียดได้มากขึ้น โดยอาจจะขอความเห็นในรูปของการจัดประชุม การปรึกษากับ
หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจทางกฎหมาย การแจกแบบสอบถามหรือข้อมูล
เพ่ิมเติม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การขยายเวลาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานหลักเอง รวมทั้ง
การตัดสินใจที่ว่าจะตอบความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากทุกฝ่ายต่อสาธารณะ หรือใส่ลงในรายงาน
หรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อรายละเอียดของข้อเสนอโครงการมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลใหม่เข้ามา 
หากหน่วยงานหลักต้องการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการศึกษารายงาน อาจไม่จ าเป็นต้องท าเรื่องแจ้งการ
ก าหนดขอบเขตต่อสาธารณะก็ได้ 
    การถอดถอนค าตัดสินว่า โครงการมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ 
(Determination of Significance) ของหน่วยงานหลัก จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ 1) เจ้าของโครงการท า
การยื่นถอนโครงการเอง และ 2) มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการ และหน่วยงานหลักตัดสินว่า
โครงการดังกล่าวไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ (Determination of Non-
Significance) ทั้งนี้ หน่วยงานหลักจะต้องท าการส่งเวียนเอกสารแจ้งการถอดถอนค าตัดสินให้กับ
กระทรวงระบบนิเวศ และหน่วยงานใด ๆ ที่มีอ านาจในการตัดสินทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อ
โครงการถูกเปลี่ยนสถานะ จาก “มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ” เป็น “ไม่มีนัยส าคัญ” แล้ว 
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หน่วยงานหลักจะต้องท าเรื่องขอรับความคิดเห็นจากสาธารณะและหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกับ
เผยแพร่เอกสารชี้แจงค าตัดสินใหม่กับรายการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมใหม่ (Environmental 
Checklist) ต่อกระทรวงระบบนิเวศ หน่วยงานที่มีอ านาจตัดสินทางกฎหมาย ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
และบุคคลใดก็ตามที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการในตอนยังถูกตัดสินว่าส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญ 
    (2) การจัดท ารายงาน EIS ผู้จัดท ารายงาน EIS ตามกฎหมายมลรัฐ
วอชิงตันคือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลัก (Responsible Official) มิใช่ผู้เสนอโครงการ โดยเป้าหมาย
ในการจัดท ารายงาน EIS คือ เพ่ือทบทวนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมอย่างมี
นัยส าคัญของโครงการ พร้อมกับการแสดงทางเลือกอ่ืน ๆ (Alternatives) (รวมถึงทางเลือกว่าจะไม่
ท าโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ในพ้ืนที่ด้วย) เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นใน
ทางเลือกต่าง ๆ กับกิจกรรมของโครงการที่ก าหนดในรายงาน และแสดงมาตรการการบรรเทาหรือ
หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบรุนแรงของโครงการ โดยหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตัดสินจะใช้ข้อมูล
ในรายงาน EIS ควบคู่กับข้อมูลกฎหมายข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
และเพ่ือท าการตัดสินว่าจะอนุมัติข้อเสนอโครงการหรือไม่ ดังนั้น เนื้อหาของรายงาน EIS จะต้อง
ประกอบด้วยรายการข้อเท็จจริง (Factsheet) ของรายงานและโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอโครงการ (รวมถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางเลือกอ่ืน ๆ 
มาตรการในการบรรเทาผลกระทบ และ ผลกระทบรุนแรงที่ไม่สามารถท าการบรรเทาได้ 
    (3) การออกร่างรายงาน EIS เมื่อหน่วยงานหลักท าเรื่องประกาศ
ออกร่างรายงาน EIS หน่วยงานดังกล่าวจะต้องเวียนส่งร่างรายงานให้กับหน่วยงานและกลุ่มต่าง ๆ 
ดังนี้ 
     - กระทรวงระบบนิเวศ 
     - หน่วยงานระดับมลรัฐที่มีอานาจต่อโครงการ 
     - หน่วยงานที่มีอ านาจทางกฎหมายในการตัดสินหรือมี
ความเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น 
     - เทศบาลนครหรือเขตที่ได้รับการระบุในรายงานว่าได้รับ
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ 
     - หน่วยงานในพ้ืนที่  หรือสานักงานย่อยที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการต่อหน้าที่การบริการสาธารณะ 
     - ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ 



 45 

     - หน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคที่ถูกก าหนดโดย
กฎหมายระดับชาติให้มีหน้าที่ทบทวนการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยกัน และประสานงานการท า
กิจกรรมกับการวางแผนระดับมลรัฐหรือท้องถิ่น 
     - บุ คคลใดก็ ตามที่ ต้ อ งการขอส า เน ารายงานจาก
หน่วยงานหลัก 
    หลักจากที่มีการประกาศและเผยแพร่ร่างรายงานแล้ว บุคคลหรือ
หน่วยงานใดก็ตามจะมีเวลา 30 วัน ในการทบทวนร่างรายงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
รายงาน (สามารถท าการเรียกร้องให้หน่วยงานหลักยืดระยะเวลาดังกล่าวเพ่ิมอีก 15 วัน ได้) 
    หน่วยงานหลักจะต้องจัดท าประชาพิจารณ์ หากได้รับจดหมายร้อง
ขอการท าประชาพิจารณ์มากกว่า 50 คน จากหน่วยงานผู้มีอ านาจในการตัดสินทางกฎหมาย และ
กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเสนอโครงการ ภายในช่วงเวลา 30 วัน หลังมีการ 
ออกร่างรายงาน โดยประชาพิจารณ์จะต้องจัดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง 15 หรือ 50 วัน หลังจากที่มีการ
ออกร่างรายงาน โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันท าประชาพิจารณ์ 
    (4) การออกรายงาน EIS ฉบับสมบูรณ์ เมื่อหน่วยงานหลักได้รับ
ความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ แล้ว หน่วยงานจะต้องท าการพิจารณาและตอบรับความคิดเห็นเหล่านั้น
ลงในรายงาน EIS ฉบับสมบูรณ์ โดยค าตอบที่ให้จะต้องมีความเฉพาะเจาะจงและให้ข้อมูลมากเท่าที่
จะท าได้ ทั้งนี้หน่วยงานสามารถเลือกที่จะตอบรับความคิดเห็นรายข้อ หรือเลือกตอบเป็นหมวดหมู่
ความคิดเห็นก็ได้ และหลังจากช่วงเวลารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานจบลง หน่วยงานหลักจะต้อง
ออกรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วัน ยกเว้นกรณีที่ข้อเสนอโครงการมีขอบเขตการรายงาน
มากกว่าปกติ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนกว่าปกติ หรือ รายงานจ าเป็นต้องมีการปรับแก้
ไขมาก เมื่อการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานจะต้องออกรายงานฉบับสมบูรณ์ 
โดยจะต้องส่งรายงานดังกล่าวให้กับกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
     - กระทรวงระบบนิเวศ 
     - หน่วยงานที่มีอ านาจการตัดสินทางกฎหมายต่อข้อเสนอ
โครงการ ทุกหน่วยงาน 
     - หน่วยงานใด ๆ ที่แสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงาน 
     - บุคคลใด ๆ ที่ท าการขออ่านส าเนารายงาน (หน่วยงาน
หลักสามารถคิดค่าส าเนาได้) 
    เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอ านาจในการตัดสินเกี่ยวกับข้อเสนอ
โครงการ ได้รับรายงาน EIS ฉบับสมบูรณ์ หน่วยงานดังกล่าวจะมีเวลาในการพิจารณารายงานอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนจะสามารถท าการตัดสิน หรือลงมือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อโครงการได้ อย่างไรก็
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ตาม รายงาน EIS ไม่ใช่ปัจจัยตัดสินว่า โครงการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานใด ๆ 
หรือไม่ หากแต่เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานที่มีอ านาจใช้ในการพิจารณาในการตัดสินเท่านั้น 
   6) การอนุมัติโครงการ เป็นหนึ่งในหัวใจของการจัดท าการตรวจสอบทาง
สิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการของ State Environmental Policy Act (SEPA) ก็คือ การให้อ านาจ
อิสระ (Substantive Authority) ต่อหน่วยงานรัฐ (Government) ในทุกระดับในการก าหนดเงื่อนไข
หรือปฏิเสธโครงการ ภายหลังจากการพิจารณาผลการประเมินทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานใด ๆ ที่มี
อ านาจดังกล่าวจะถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจตัดสินทางกฎหมาย (Agency with Jurisdiction) 
   แต่การที่หน่วยงานจะใช้อ านาจทางกฎหมาย SEPA ได้นั้น จะต้องมีการ
ก าหนดนโยบาย SEPA ของหน่วยงาน (Agency SEPA Policy) ก่อน เพ่ือที่จะใช้เป็นรากฐานในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น หน่วยงานจะต้องท าการก าหนดนโยบายดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่
เกิน 180 วัน หลังจากที่กฎหมายว่าด้วยเรื่องของการก าหนดนโยบาย SEPA ของหน่วยงาน (WAC 
197-11-902) มีผลบังคับใช้ หรือหลังจากที่มีการก่อตั้งหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ ทั้งนั้นหน่วยงาน
สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเนื้อหานโยบาย SEPA เมื่อไรก็ได้ อย่างไรก็ตาม นโยบายของหน่วยงาน
จะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของอ านาจอิสระในการตัดสิน (Substantive 
Authority) ใน WAC 197-11-660 และเงื่อนไขในการอนุมัติหรือปฏิเสธ Governmental Action ใน 
RCW 43.21C.060 
   นอกจากนี้กฎหมาย SEPA (WAC 197-11-904) ยังก าหนดให้หน่วยงานที่มี
อ านาจในการตัดสินต้องก าหนดกฎเกณฑ์ในการน ากฎหมาย SEPA ไปใช้ปฏิบัติในขั้นตอนการท างาน 
(Agency SEPA Procedures) ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการก าหนดภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 
หลังจากกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ หรือ หลังจากที่มีการก่อตั้ง
หน่วยงานนั้น ๆ เช่นเดียวกันกับการก าหนดนโยบาย SEPA หน่วยงานสามารถท าการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมเนื้อหาเมื่อไรก็ได้ แต่จะมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดที่ว่าด้วยเรื่องของเนื้อหาของ
กระบวนการและกฎเกณฑ์ ในการน ากฎหมาย SEPA ไปใช้ปฏิบั ติ  (WAC 197-11-906 และ 
Administrative Procedure Act) โดยก่อนที่จะมีการก าหนดกฎเกณฑ์ดังกล่าว ทางหน่วยงาน
จะต้องท าการประกาศชี้แจงให้ทางสาธารณะทราบและเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น เมื่อมี
การก าหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานจะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพ่ือให้
เจ้าของโครงการและประชาชนที่ให้ความสนใจสามารถตรวจสอบดูวิธีการตัดสินของหน่วยงานได้ 
ดังนั้น เมื่อใดที่หน่วยงานต้องการใช้อ านาจอิสระในการตัดสิน หน่วยงานดังกล่าวจะต้องกระท าการ
อ้างอิงนโยบาย SEPA ของหน่วยงานเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินข้อเสนอโครงการ บันทึกค าตัดสินเป็น
ลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่เอกสารบันทึกค าตัดสินต่อสาธารณะ พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ
บรรเทาผลกระทบที่ต้องปฏิบัติ 



 47 

2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย 
 
 2.4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สามารถสรุปสิทธิและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2553: 90-92) ได้
ดังนี้ 
 ตามหลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา 57 เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลหรือชุมชนท้องถิ่นที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม การ
ด ารงชีวิต หรือส่วนได้เสียอันส าคัญของบุคคลหรือของชุมชนท้องถิ่น ในการได้รับข้อมูล ค าชี้แจง 
พร้อมทั้งเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการ
อนุญาตจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้น สิทธิที่ว่านี้มีความเชื่อมโยงกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นสาธารณะตามมาตรา 56 ในประการที่ว่า นอกจากการมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นสาธารณะดังกล่าวแล้ว ประชาชนที่มีส่วนได้เสียยังมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นหรือท้วงติง
การอนุญาตให้จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยมีข้อ
แตกต่างในประเด็นที่ว่า สิทธิตามมาตรานี้เป็นสิทธิเฉพาะของผู้มีส่วนได้เสียหรือของชุมชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 
 สิทธิของบุคคลในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา 67 วรรคแรก เป็นการ
ให้สิทธิแก่ปัจเจกบุคคลทั่วไปในอันที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและรัฐในการ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากจะได้ให้การรับรองสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้ว มาตรานี้ยังให้หลักประกันว่าสิ่งแวดล้อม
ที่ดีนั้นจะไม่ถูกท าลายลง อันเป็นผลมาจากโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยได้ก าหนดให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่ งแวดล้อมมี
หน้าที่ที่จะต้องท าการศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมนั้น
เสียก่อนและโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นจะต้องผ่านการพิจารณาและให้ความคิดเห็นประกอบ โดย
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น จากผู้ที่เกี่ยวข้องจนมีข้อยุติเสียก่อน จึงจะสามารถด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเหล่านั้นได้ ในบทบัญญัติในมาตรา 67 วรรค 2 ได้ระบุถึงขั้นตอนก่อนการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมไว้ โดยท าการศึกษาและ



 48 

ประเมินผลกระทบโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ร่วมกับให้มี
กระบวนการรับฝังความคิดเห็นของประชาชน องค์กรอิสระซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนองค์กรเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็น
ประกอบการตัดสินใจ 
 นอกจากนี้ในมาตรา 67 วรรค 3 ยังให้สิทธิแก่ชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามิได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 1 และวรรค 2 ซึ่งได้แก่ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ได้ สิทธิในการฟ้องหน่วยราชการเป็นคดีความนี้มีพัฒนาการมาจากแนวความคิดที่ว่าคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติร่วมกันของชุมชนและประชาชนที่ได้มอบหมายให้รัฐเป็นผู้ดูแลหากรัฐปฏิเสธ
หรือไม่สามารถกระท าหน้าที่ดังกล่าวนั้น ชุมชนหรือประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมมีสิทธิ
ฟ้องคดีเพ่ือให้รัฐท าหน้าที่ดังกล่าวให้ถูกต้องได้ 
 
 2.4.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตรา 58 สามารถสรุปสิทธิและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้ว่า การด าเนินโครงการ
ของรัฐหรือที่รัฐอนุญาติที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งรัฐต้องด าเนินการให้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งประชาชน
และชุมชนมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินโครงการ และ
รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
น้อยที่สุด และต้องด าเนินการเยียวยาต่อประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและ
รวดเร็ว 
 
 2.4.3 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 มาตรา 46 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
ประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตาม
มาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 
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 ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติแนวทางการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละ
ขนาดด้วย 
 ในกรณีที่ โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใดมีการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภท
หรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้โครงการหรือกิจการในท านอง
เดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้ โครงการ
หรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่าง  ๆ ที่ก าหนดไว้ในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด 
 มาตรา 47 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับ
เอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอตามวรรค
หนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้ 
 ส าหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 46 ซึ่งไม่จ าต้อง
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอขอ
ความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 49 
 มาตรา 48 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตาม
กฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายนั้น และต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเสนอรายงานดังกล่าว อาจจัดท าเป็นรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง ก็ได้ 
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 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการ
ตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 49 จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่ารายงานที่เสนอมามิได้
จัดท าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 46 วรรคสอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่
ครบถ้วน ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาต
ที่เสนอรายงานทราบภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น 
 ในกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นว่า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมีข้อมูล
ครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้
แล้วเสร็จภายในก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ ได้รับการเสนอรายงานนั้น เพ่ือน าเสนอให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายส าหรับ
โครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 
 มาตรา 49 การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการตามมาตรา 48 ให้กระท าให้แล้ว
เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้
เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว 
 ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขอ
อนุญาตได ้
 ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่รอการสั่งอนุญาตแก่
บุคคลผู้ขออนุญาตไว้ก่อน จนกว่าบุคคลดังกล่าวจะเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่คณะกรรมผู้ช านาญการสั่ง ให้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท าใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือ
รายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ช านาญการก าหนด 
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 เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ท าการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือได้จัดท าใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว แต่ถ้าคณะกรรมผู้ช านาญการมิได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการเห็นชอบ และ
ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตได้ 
 ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้โครงการ
หรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามมาตรา 46 ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามวิธีการ
เช่นเดียวกับการขออนุญาตด้วยก็ได้ 
 มาตรา 50 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 48 และมาตรา 49 ให้กรรมการผู้ช านาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการ มีอ านาจตรวจสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการที่เสนอขอรับ
ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม 
 เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือ
ต่ออายุใบอนุญาต น ามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก าหนด
เป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดตามกฎหมายใน
เรื่องนั้นด้วย 
 มาตรา 51 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา 47 และมาตรา 48 รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจก าหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 ต้องจัดท าหรือได้รับการรับรองจากบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็น
ผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ 
 การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะมี
สิทธิ์ท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับ ใบอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการ
เสียค่าธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 2.4.4 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้การรับรองสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ของประชาชนไว้ 3 มาตรา ได้แก่ 1) มาตรา 5 ที่ได้ให้บุคคลมีสิทธิในการด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการ 2) มาตรา 10 
บัญญัติไว้ว่า เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐจะต้อง
เปิดเผยข้อมูลและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว และ
การเปิดเผยข้อมูลต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และ 3) 
มาตรา 11 ที่ให้บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลค า
ชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจ
มีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว และใน
มาตรา 25 (5) บัญญัติให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่
เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ, 2560: 8-10) 
 
 2.4.5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552) 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ มีความว่า การจัดท ารายงานและการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการพิจารณารายงานในโครงการหรือกิจการทั่ว ๆ ไป และเพ่ือให้มีการ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปโดยครบถ้วนตามแนวทางของมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 มาตรา 46 และมาตรา 51 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ 
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 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่  2 (ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 
2553) 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ฉบับนี้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางใน
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ลง
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยการเพ่ิมเติมความว่า “การนับระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลา
สิ้นสุด ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศให้ เป็นไปตามที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนด” เป็นวรรคที่สอง ของข้อ 4 แห่งประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2555) 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ฉบับนี้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางใน
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลง
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยการยกเลิกข้อ 1.2 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2552 
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 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 
2560) 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ฉบับนี้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจากประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางใน
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลง
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 58 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
และให้ยกเลิกประกาศ ดังต่อไปนี้ (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (2) ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และ (3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 
เมษายน พ.ศ. 2555 และประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 โดยโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือ 
กิจการที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ งทางด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดในเอกสารท้ายประกาศ ได้ก าหนดแนวทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560: 146-157) ไว้ดังนี้ 
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 ค.1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการก าหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  1) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เป็นไปอย่างครบถ้วน 
  2) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสาธารณชนทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับ
แต่วันที่เจ้าหน้าที่สารบรรณของหน่วยงานของรัฐได้ประทับตรารับหนังสือ และแจ้งให้สาธารณชน
ทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพ่ือให้หน่วยงานและสาธารณชน 
ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง 
   (2) ต้องเปิดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเป็นมา ความจ า เป็น 
แหล่งเงินทุน กระบวนการ และแนวทางในการด าเนินโครงการ รวมถึงน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และร่างข้อเสนอการก าหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยเอกสารโครงการหรือร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์แล้วแต่กรณี ต่อสาธารณชนจนถึงวันก่อนจัดเวทีสาธารณะ ซึ่งก่อนการจัดเวที
ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
   (3) จัดระบบการลงทะเบียนเพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความประสงค์ที่จะให้ความเห็นในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสะดวก 
   (4) การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ต้องจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้น า เสนอประเด็นห่วงกังวล 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 
   (5) ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ จะต้องเปิดช่องทางในการรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยต้องมีช่องทางอย่างน้อย 2 ช่องทาง 
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  3) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ หรือผู้ขออนุมัติอนุญาตให้ด าเนิน
โครงการหรือกิจการจัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน พร้อมทั้งค า
ชี้แจง และน าเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือการ
ด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยส่งให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพ่ือ
เผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 
 ค.2 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมิน
และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
 ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้เจ้าของโครงการหรือผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ ด าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทาง
สังคมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยเจ้าของ
โครงการหรือผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
  1) ให้ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมฯ ท าการเปิดเผย
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่ก าลังด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ โดยจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
   (1) ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ขนาด ก าลังการผลิต และขนาดพ้ืนที่ของ
โครงการหรือกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือ
กิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ าหรือที่ดินสาธารณะที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับน้ าทิ้งหรือของเสียจาก
โครงการหรือกิจการ (ถ้ามี) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
   (2) แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ถ้ามี) 
   (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินโครงการหรือกิจการ 
   (4) ชื่อเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติหรืออนุญาต
ตามกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์และสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลเพิ่มเติม 
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   (5) วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้
มีส่วนได้เสีย 
   (6) ป้ายแสดงข้อมูลตาม (1) - (5) จะต้องมีสถานที่ตั้งและขนาดที่ประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลได้โดยสะดวก 
  2) ในการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ผู้จัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ แสดงชื่อโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และประเด็นที่จะมีการส ารวจหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน โดย
ประเด็นที่จะส ารวจแต่ละประเด็นจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการหรือกิจการนั้น  ๆ 
ด้วย 
  3) ในการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ควรให้
ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาท าความเข้าใจถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการด า เนินโครงการหรือกิจการ
ดังกล่าว 
  4) ในการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้จัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ อาจท าโดยวิธีดังต่อไปนี้ 
   (1) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
   (2) การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือทางอ่ืน 
   (3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมารับข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 
   (4) การสนทนากลุ่มย่อย 
   (5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   (6) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 
  5) เมื่อผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ท าการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะต้องสรุปผลการส ารวจความคิดเห็น ทั้งในด้านบวก
และในด้านลบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ด าเนินการส ารวจความเห็นเสร็จสิ้น โดยให้แสดงรายงานไว้
ยังที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ว่าการ
อ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
สถานบริการสุขภาพของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ ในจุดที่ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเข้าถึงและพบเห็นได้โดยง่าย ทั้งนี้จะต้องแสดงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ใน
สถานที่ดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
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 ค.3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่าง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
  1) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีทบทวนร่างรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต่อร่าง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว 
  2) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพ่ือทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน 
   (1) ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสาธารณชนรับทราบไม่น้อยกว่า 1 
เดือน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่สารบรรณของหน่วยงานของรัฐได้ประทับตรารับหนังสือ โดยในส่วนของ
สาธารณชนให้ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
   (2) ต้องเปิดเผยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่
เปิดเผยเอกสารโครงการหรือร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์แล้วแต่กรณีต่อ
สาธารณชนจนถึงวันก่อนจัดเวทีสาธารณะ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
   (3) การจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 
ต้องจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้น าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลา ในการจัดเวทีทั้งหมด 
   (4) ภายหลังการจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ จะต้องเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ช่องทาง อย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 15 วัน 
  3) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้ งความเห็นและค าชี้แจงของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
หน่วยงานอนุมัติ หน่วยงานอนุญาตหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 
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 2.4.6 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ (ลง
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552) 
 หมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ข้อ 38 ให้รัฐจัดให้มีกลไกท า
หน้าที่ในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ โครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือให้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

2.5 การประเมินผลโครงการ 
 
 การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมเพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ นอกจากนี้ในระหว่างการด าเนินโครงการอาจ
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหรือได้รับผลกระทบที่จากสภาวะแวดล้อมที่เกิดจากภายนอก ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และสถาวะแวดล้อมที่เกิดจากภายในองค์กร ที่เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ 
ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกดังกล่ าว อาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้โครงการ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดได้ การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากท าให้ผู้บริหารทราบว่าผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการนั้นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร และควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร นอกจากนั้น การ
ประเมินผลจะมีประโยชน์โดยตรงในการท าให้ทราบถึงระดับความส าเร็จของโครงการแล้ว ยังส่งผลต่อ
การบริหารจัดการ หากการประเมินผลมีคุณภาพ จะส่งผลให้การบริหารงานตามแผนที่ก าหนดมี
คุณภาพตามไปด้วย (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2557: 338) 
 
 2.5.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้ 
 Stufflebeam (1990 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ , 2543: 1) ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินโครงการว่า เป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย การวางแผน การ
ด าเนินการ และผลกระทบ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 
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 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2547: 2) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็น
กระบวนการศึกษาแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเป้าหมายที่
ต้องการหรือไม่ มีผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ อย่างไร 
 มรรษมน บัวภา (2553: 23) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นกระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เพ่ือหาแนวทางส าหรับโครงการนั้น ๆ ว่าควร
จะด าเนินการต่อ ยุติ หรือปรับปรุง เพ่ือให้โครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
 พิ เชฐ โสภณแพทย์ (2555: 34) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็น
กระบวนการในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลในการด าเนินโครงการเพ่ือพิจารณาว่าการด าเนิน
โครงการได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินโครงการในปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือเป็นการประกอบการตัดสินใจในการด าเนินโครงการ
ในอนาคต 
 จ าลอง โพธิ์บุญ (2557: 347) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า การประเมินผล
โครงการนั้น เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ แล้ว
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข
โครงการ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
 โดยสรุป ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลในการด าเนิน
โครงการมาวิเคราะห์และพิจารณาว่าการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มี
ปัญหาหรืออุปสรรคเรื่องใดบ้าง เพ่ือหาวิธีการในการปรับปรุงและแก้ไขในการด าเนินโครงการต่อไป 
 
 2.5.2 ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการคือการประเมินสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ การน าโครงการ
ไปปฏิบัติ รวมทั้งผลกระทบของโครงการและสิ่งที่โครงการได้กระท าให้เกิดขึ้นด้วย โดยผลของการ
ประเมินโครงการ อาจแสดงออกมาได้ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 2 
ลักษณะ กล่าวคือ ถ้าผลการประเมินเป็นในทางบวกหรือผลที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่
ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการท างาน ขั้นตอนการท างาน แนวทางการปฏิบัติ ระเบียบกฎเกณฑ์ 
หลักการ ทฤษฎี หรือเทคนิคต่าง ๆ ทั้งในการบริหารและปฏิบัติงาน ถือเป็นแนวทางหรือตัวอย่างที่
สามารถน าไปใช้เพ่ือขยายผลต่อได้ แต่ถ้าผลการประเมินเป็นในทางลบ ซึ่งเป็นในลักษณะของปัญหา 
อุปสรรค และผลงานที่คุณภาพต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ ข้อมูลจากการประเมินที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ โดย
การน าไปใช้พิจารณาตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มีปัญหาให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ซึ่ง จะ
ส่งผลให้เกิดงานที่ดีมีคุณภาพ (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2557: 348) 
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 เช่นเดียวกับ ประชุม รอดประเสริฐ (2535: 75) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมิน
โครงการว่า การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้ผู้ด าเนินโครงการได้ทราบและตระหนักถึงคุณภาพของ
โครงการที่ด าเนินการว่าสามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงใดและช่วย
ให้สามารถตัดสินใจในการด าเนินการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงการให้ดีขึ้นและเหมาะสม 
น าไปสู่การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1) การประเมินโครงการช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการ
ด าเนินงานมีความชัดเจนขึ้น คือ ก่อนที่จะมีโครงการจะได้รับการสนับสนุนให้น าไปใช้ย่อมได้รับการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน
ในการด าเนินงานหากขาดความแน่นอนและชัดเจนจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง
ชัดเจนเสียก่อน จึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนช่วยท าให้โครงการมีความชัดเจนและ
สามารถที่จะน าไปปฏิบัติอย่างได้ผลมากกว่าโครงการที่ไม่ได้ประเมิน 
  2) การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่
เป็นปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมคุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอ
แก่การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไปจะได้รับการตัดทอนและทรัพยากรใดที่ขาดก็
จะได้รับการจัดหาเพ่ิมเติม ดังนั้นการประเมินโครงการจึงมีส่วนที่ท าให้การใช้ทรัพยากรของโครงการ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพ 
  3) การประเมินโครงการช่วยแผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วน
หนึ่งของแผน เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ด าเนินการไปได้ด้วยดี ย่อม
ส่งผลให้แผนงานด าเนินไปได้ด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ หากโครงการใดโครงการหนึ่งมี
ปัญหาในการน าไปปฏิบัติย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงานทั้งหมด จึงอาจกล่าวได้ว่าการประเมิน
โครงการมีส่วนช่วยให้โครงการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและท าให้การประเมินโครงการมีส่วน
ช่วยให้แผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์และด าเนินการไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกัน 
  4) การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของ
โครงการและท าให้โครงการเกิดความเสียหายน้อยลง ดังตัวอย่างโครงการเขื่อนน้ าโจน ซึ่งการก่อสร้าง
ถนนเพ่ือเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างเขื่อนนั้นต้องผ่านป่าธรรมชาติ ท าให้เกิดการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและ
สัตว์ป่าอีกหลายชนิดอาจต้องสูญพันธุ์ การประเมินโครงการจะช่วยให้เกิดการป้องกันรักษาป่า และ
เกิดโครงการอนุรักษ์และอพยพสัตว์ป่าเพ่ือการแก้ไขปัญหา เป็นต้น จึงถือได้ว่าการประเมินโครงการมี
ส่วนในการช่วยแก้ปัญหาได้ 
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  5) การประเมินโครงการมีส่วนส าคัญในการช่วยควบคุมคุณภาพของงาน เนื่องจาก
การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความ
เป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก ทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการด าเนินงานจะได้รับการ
วิเคราะห์อย่างละเอียดกล่าวคือทั้งข้อมูลน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน 
(Outputs) จะได้รับการตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอน ส่วนใดที่เป็นปัญหาหรือไม่มีคุณภาพจะ
ได้รับการพิจารณาย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือให้มีการด าเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการประเมินผลเป็นการควบคุมคุณภาพของโครงการ 
  6) การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานตาม
โครงการ เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษา
วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ เพ่ือใช้เป็นการปฏิบัติโครงการอันจะน าไปสู่
ผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ มีความพึง
พอใจ และมีความตั้งใจกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานต่อไป ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมี
ส่วนส าคญัในการสร้างขวัญ ก าลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  7) การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการคือ การประเมิน
โครงการจะท าให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการ
นั้นต่อไปหรือจะยุติโครงการ นอกจากนี้ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลส าคัญในการ
วางแผนหรือก าหนดนโยบายของผู้บริหารหรือฝ่ายการเมืองต่อไป 
 
 2.5.3 ระยะของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการที่เข้าใจกันโดยทั่วไปจะเป็นการประเมินผลของการด าเนินโครงการเมื่อ
มีการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ในความหมายอย่างกว้างนั้นการประเมินโครงการจะครอบคลุมการ
ประเมิน 4 ระยะ (ปรีดา ฉันทะกุล, 2526 อ้างถึงใน จ าลอง โพธิ์บุญ, 2557: 347-348) รายละเอียด
ดังนี้ 
  1) การประเมินโครงการก่อนการตัดสินใจ (Project Analysis/Appraisal) เป็นการ
ประเมินข้อเสนอโครงการ เพ่ือดูว่าโครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่ การประเมิน
รูปแบบนี้ คือ การวิเคราะห์หรือประเมินความเหมาะสมของโครงการ  
  2) การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (Project Monitoring) เป็นการประเมิน
ระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและตรวจสอบปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างน าโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งก็คือการติดตามตรวจสอบโครงการ  
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  3) การประเมินเมื่อโครงการเสร็จสิ้น (Project Completion Evaluation) เป็นการ
ประเมินเมื่อโครงการเสร็จสิ้นทันที เพ่ือดูว่าการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
  4) การประเมินภายหลังโครงการ (Post-Project Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อ
โครงการสิ้นสุดไประยะหนึ่ง เพ่ือดูผลส าเร็จต่อเนื่องและผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงาน จะท าให้
ทราบถึงผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่เกิดจากโครงการในระยะยาว อาจเรียกว่า การ
ประเมินผลต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ 
 สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2531: 45-47 อ้างถึงใน พัชนี สมพงษ์, 2555: 12-13) ได้ให้ข้อมูลว่า 
การประเมินโครงการสามารถแบ่งได้ 3 ระยะ ดังนี้ 
  1) การประเมินก่อนการด าเนินงาน เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการก าหนดและเลือกท าโครงการ ซึ่งจะพิจารณาดังต่อไปนี้ 
   (1) ความเหมาะสมของการท าโครงการ ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์
ปัญหา ความจ าเป็นของการท าโครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้ โดยการพิจารณาความเป็นไป
ได้ทางเทคนิควิชาการ ความพร้อมในด้านการบริหารโครงการ ความพร้อมในด้านงบประมาณ เป็นต้น 
   (2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและผลก าไร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าการจัดท า
โครงการนั้นจะให้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาในด้านเศรษฐกิจ 
  2) การประเมินในระหว่างการด าเนินงาน เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
ของการปฏิบัติงานโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตรวจสอบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทัน 
  3) การประเมินหลังการด าเนินงาน เป็นการประเมินที่จัดท าขึ้นเมื่อการปฏิบัติงาน
โครงการได้เสร็จสิ้นโดยพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ 
   (1) การด าเนินงานของโครงการ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้
เพียงใด ส าเร็จตามที่คาดหวังไว้เพียงใด ซึ่งเป็นการพิจารณาผลิตผลของโครงการ 
   (2) เป็นการตรวจสอบผลพลอยได้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการศึกษาผลกระทบของโครงการทั้งทางบวกและทางลบ เช่น ผลกระทบต่อ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ ค่านิยม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
   (3) เป็นการสรุปรวมของการด าเนินงานของโครงการว่า วัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็นเช่นไร ทรัพยากรในโครงการเป็นอย่างไร การด าเนินงานโครงการได้ผลเป็นอย่างไร มี
ความส าเร็จและความล้มเหลวเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร หากมีการด าเนินงานในช่วงต่อไป 
มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด โดยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินโครงการจนถึงสิ้นสุด 
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 2.5.4 รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model 
 แดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam) เป็นนักประเมินบุคคลส าคัญทางด้านวิชาการ
ประเมิน และได้พัฒนารูปแบบการประเมินอันเป็นที่ รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เรียกว่า CIPP 
Evaluation Model และได้ถูกน ามาใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งรูปแบบการ
ประเมิน CIPP Model ได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือทางการประเมินเล่มหนึ่ง ชื่อว่า “Educational 
Evaluation and Decision Making” และหนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการ
การศึกษา เพราะได้ให้แนวคิดและวิธีการในการวัดและการประเมินได้อย่างเป็นระบบ (จ าลอง โพธิ์
บุญ, 2557: 68-69) ซึ่งการประเมินในรูปแบบ CIPP Model จะมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ แสดง
ดังภาพที่ 2.2 
 รูปแบบการประเมิน CIPP Model เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ โดยประเมิน
ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยน าเข้า 
(Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2557: 69-70) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่น าไปสู่
การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่ง
ทุน สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินโครงการ 
  2) การประเมินปัจจัยน าเข้า ( Input Evaluation) เป็นการศึกษาเพ่ือค้นหา
ประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่น ามาเป็นปัจจัยน าเข้า ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจ าแนกเป็น
บุคคล สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ ศักยภาพการบริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยสามารถ
แบ่งย่อยได้อีก เช่น บุคคลอาจพิจารณาเป็น เพศ อายุ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึง
พอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา 
ถิ่นที่อยู่และลักษณะการรวมกลุ่ม เป็นต้น 
  3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการ
ประเมินบริบทและปัจจัยน าเข้าว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ เป็นการศึกษาหา
ข้อบกพร่อง จุดอ่อนหรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการที่จะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ว่าเกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
  4) การประเมินผลผลิต (Process Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
โครงการ โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วน าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไป
ตัดสิน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนก าหนดไว้ก็ได้ 
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แหล่งที่มา: จ าลอง โพธิ์บุญ, 2557: 69. 
 
 2.5.5 รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP-I Model 
 จ าลอง โพธิ์บุญ (2557: 352-353) ได้เสนอรูปแบบการประเมิน CIPP-I Model (แสดงดัง
ภาพที่ 2.3) ซึ่งเป็นการประยุกต์มาจากรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ แดเนียล สตัฟเฟิลบีม 
(Daniel Stufflebeam) และคณะ ร่วมกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับการ
ประเมินโครงการ CIPP-I Model มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่มี
ผลต่อโครงการ แต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโครงการ ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การประเมินบริบทเป็นการตรวจสอบว่าปัจจัยภายนอกดังกล่าวนี้มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการหรือไม่ เพียงใด หรือเป็นการประเมินว่า
โครงการนั้น ๆ มีความสอดคล้องกับบริบทหรือปัจจัยภายนอกดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 
  2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่น าเข้ามาใช้ส าหรับการด าเนินโครงการว่าเพียงพอหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร 
และถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัตถุดิบ วัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น การประเมินปัจจัยน าเข้ายังท าให้ทราบว่า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
โครงการเกิดจากปัจจัยน าเข้าหรือไม่ เพียงใด 

การประเมินบริบท 
(Context Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decision) 

การประเมินปัจจยัน าเข้า 
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตดัสินใจ 

การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decision) 

การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัต ิ
(Implementation Decision) 

การประเมินผลผลติ 
(Product Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decision) 

ภาพที่ 2.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการตัดสินใจและประเภทของการประเมิน CIPP Model 
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  3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมิน เพ่ื อ
ตรวจสอบกิจกรรมขั้นตอนต่าง ๆ และวิธีการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ใน
กรณีที่ประเมินในช่วงด าเนินการ การประเมินกระบวนการจะท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องของ
การด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมและ
ขั้นตอนการด าเนินงานว่าจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ในกรณีที่เป็นการประเมินเมื่อ
โครงการสิ้นสุดลงแล้ว จะช่วยให้ทราบว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการเกิดจาก
กระบวนการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด 
  4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตจาก
โครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือเกณฑ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ซึ่ง
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างด าเนินงานในกรณีที่โครงการนั้นมีผลผลิตออกมาเป็นระยะ ๆ และ
ประเมินเมือ่สิ้นสุดโครงการเพื่อดูผลผลิตรวมจากโครงการ 
  5) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ผลกระทบของโครงการ ทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ๆ 
เช่น ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้งในระหว่างที่มีการด าเนินงานและ
เมื่อโครงการสิ้นสุด 
 

 

แหล่งที่มา: จ าลอง โพธิ์บุญ, 2552: 93 อ้างถึงใน พิเชฐ โสภณแพทย์, 2555: 41. 
 

บุคลากร 
งบประมาณ 
อุปกรณ ์
วัตถุดิบ 

กิจกรรม 
กระบวนการ/ขั้นตอน 
วิธีการ 
การจัดการ 

ปริมาณ 
คุณภาพ 

ผลกระทบด้านบวก 
ผลกระทบด้านลบ 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมาย 
ชุมชน 
สังคม 
สิ่งแวดล้อม 

Input Process Product Impact 

เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ปัจจัยอื่น ๆ 

Context 

ภาพที่ 2.3 แผนภาพ CIPP-I Model 
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 ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกน ารูปแบบการประเมินโครงการ CIPP-I Model มาใช้ในการ
วิเคราะห์ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการท าการวิจัย เนื่องจาก CIPP-I Model เป็นรูปแบบการประเมิน
ที่ประยุกต์มากจาก CIPP Model ที่เป็นรูปแบบการประเมินที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็น
รูปแบบการประเมินที่ท าให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการว่ามีสิ่ง
ใดบ้างท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ 
 

2.6 ข้อมูลทัว่ไปของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
 
 จากเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น การก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) (บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 2553: 1-9) มีรายละเอียดข้อมูลโครงการ ดังนี้ 
 
 2.6.1 ความเป็นมาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
 บริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะท าการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือการ
อุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อว่า “โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)” ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบล
หนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง บนถนนหัวชวด-โรงน้ าตาล แยกจากถนน
สาย 3138 (ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 59-60) รวมพ้ืนที่ประมาณ 2,200 ไร่ ดังแสดงในภาพที่ 2.4 โดย
สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันเป็นที่ว่าง และพ้ืนที่บางส่วนทางบริษัทฯ ให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเช่าเพ่ือท า
การเกษตร โดยท าเลที่ตั้งจะมีทางเข้าออกของโครงการที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3138 (ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย) ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปสู่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก 
โดยมีรายละเอียดอาณาเขตพ้ืนที่โครงการ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับ ถนนบ้านหัวชวด-โรงน้ าตาลและเขาหินโค้ง 
  ทิศใต้  ติดกับ คลองสาธารณะประโยชน์ และสวนยาง 
  ทิศตะวันออก ติดกับ คลองสาธารณะประโยชน์ และสวนยาง 
  ทิศตะวันตก ติดกับ สวนยางและสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
 



 68 

แหล่งที่มา: บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 2553: 3. 
 
 2.6.2 หลักเกณฑ์ในการออกแบบผังแม่บท 
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) มีหลักเกณฑ์ในการออกแบบผังแม่บท ดัง
ตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 หลักเกณฑ์ในการออกแบบผังแม่บท 
 

ล าดับที่ ระบบ หลักเกณฑ์การออกแบบผังแม่บท 
1 น้ าท่ีผ่านการใช้งาน เน้นการออกแบบที่ลดมลภาวะ 

2 กลิ่น / ควัน / ฝุ่น / 
เสียง 

ค านึงถึงการจัดวางต าแหน่งพ้ืนท่ีใช้สอยให้เหมาะสม ลดมลภาวะและเอื้อ
ประโยชน์ต่อชุมชน 

3 ขยะ ค านึงถึงการน ามาใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
โดยการคัดแยกขยะ เป็นขยะมีราคา และขยะคัดทิ้ง โดย IRPC จะจัดให้
มีศูนย์แลกเปลี่ยนขยะหรือของเสียหรือเศษวัสดุ เป็นส่วนกลางของนิคมฯ 

4 ระบบไฟฟ้า ก าหนดระบบไฟฟ้ารองรับนิคมฯ ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน และสามารถ
น าไปปฏิบัติจริงได้ 

 

ภาพที่ 2.4 พ้ืนที่ศึกษาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ระบบ หลักเกณฑ์การออกแบบผังแม่บท 
5 ร่องน้ าธรรมชาต ิ เน้นการน าน้ าที่ผ่านการใช้งานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็น

หลัก โดยออกแบบระบบบ าบัดที่มีคุณภาพ และจะปล่อยน้ าจาก
อุตสาหกรรมที่ผ่านการบ าบัดแล้วออกสู่ร่องน้ าสาธารณะ โดยจะค านึงถึง
จุดที่ปล่อยให้กระทบกับชุมชนน้อยที่สุด 

6 แหล่งน้ าดิบ ค านึงถึงการให้ชาวบ้านมีน้ าใช้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบ รวมถึง
มีแนวคิดให้ชุมชนได้ประโยชน์จากการจัดท าโครงการนี้ด้วย 

7 การบริการสาธารณะ 
(Public Services) 

จัดพื้นที่อ านวยความสะดวกให้กับชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
เป็นลักษณะศูนย์บริการชุมชน (Community Center) เช่น โอท็อป 
(OTOP) ฝึกอาชีพ ห้องสมุด คลินิก 

8 พื้นที่สันทนาการ 
(Recreation Area) 

จัดท าพื้นที่สันทนาการ เป็นลักษณะพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
ให้กับประชาชนท่ัวไป และพนักงาน 

 
แหล่งที่มา: บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 2553: 4. 
 
 2.6.3 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 
  1) พ้ืนที่พัฒนาพันธุ์พืช 
  2) พ้ืนที่ทุ่งทานตะวัน 
  3) พ้ืนที่สถาบันศูนย์อบรม ศูนย์วิจัย และบริการ 
  4) พ้ืนที่พาณิชยกรรม 
  5) พ้ืนที่พักอาศัย 
  6) พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
   (1) พ้ืนที่สาธารณูปโภคส่วนกลาง 
   (2) พ้ืนที่ธุรกิจลงทุนโดย IRPC ตามแนวคิด: การบริการครบวงจร 
   (3) พ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม 
  7) พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่แนวต้นไม้กันชน พ้ืนที่สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม 
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 2.6.4 การจัดสรรระบบสาธารณูปโภค 
  1) การก าหนดที่ตั้งบ่อ/อ่างเก็บน้ าดิบ สร้างแหล่งเก็บกักน้ าในพ้ืนที่ โดยที่ตั้งของ
แหล่งเก็บกักน้ านั้นจะพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ สภาพดิน และจะพิจารณาให้ตั้งอยู่บริเวณริม 
ล าน้ าธรรมชาติที่ไหลผ่านพ้ืนที่โครงการ โดยจะพิจารณาล าน้ าธรรมชาติที่มีพ้ืนที่รับน้ าและมีปริมาณ
น้ าท่าที่สามารถเก็บกักได้ในช่วงหน้าฝน 
  2) ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าที่ผ่านการใช้งาน แนวคิดในการน าน้ าที่ผ่านการ
บ าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยใช้ในพ้ืนที่โครงการ เช่น รดน้ าต้นไม้ ล้างพ้ืนในโรงงาน น้ าที่
ผ่านการบ าบัดแล้วส่วนที่เหลือจะถูกปล่อยลงสู่ล ารางสาธารณะใกล้พ้ืนที่โครงการ โดยน้ าที่ออกจาก
ระบ บ บ าบั ด จ ะต้ อ ง เป็ น ไป ต าม ม าต รฐ าน ค วบ คุ ม ก าร ระบ าย น้ า ทิ้ ง  ต าม ป ระก าศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
  3) ระบบรวบรวมและจัดการขยะและกากอุตสาหกรรม มีการวางแผนจัดท า
ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนกากอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์ระหว่างโรงงาน ในส่วนของขยะที่ไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ จะได้รับการจัดการตามแนวทางที่เสนอไว้ (ให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต รับผิดชอบน าไปก าจัด) 
  4) ระบบประปา มีการวางแผนสร้างแหล่งน้ าดิบ โดยการสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่
เพ่ือรองรับกจิการต่าง ๆ ในโครงการ 
  5) ระบบไฟฟ้า มีการสร้างพ้ืนที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรมภายใน
โครงการ สถานีไฟฟ้า 115 KV ในนิคมฯ ทาง กฟภ. เป็นผู้ด าเนินการและรับผิดชอบ เนื่องจากปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในนิคมฯ มากกว่า 15 MVA จึงต้องมีสถานีไฟฟ้า 115 KV แยกต่างหาก โดยรับ
ไฟ 115 KV เข้ามาทางถนนบ้านหัวชวด -โรงงานน้ าตาล ปากทางแยกทางหลวง 3138 จึงไม่มี
ผลกระทบกับไฟฟ้าในชุมชน ในอนาคตทางโครงการจะพิจารณาพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติ เช่น 
พลังงานลม แสงอาทิตย์ และก๊าซธรรมชาติ 
 
 2.6.5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ใช้ประเภทกิจการที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้การ
สนับสนุนมาใช้เป็นแนวทางในการจัดหมวดอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
สนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยเขตอุตสาหกรรมทั่วไป โดยโครงการฯ ได้ก าหนดกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการฯ โดยอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
สะอาด และพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอ (Bio-Industry) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ เน้น
เทคโนโลยี (Hi-tech Industry) และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ดังแสดงใน
ภาพที ่2.5 
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ภาพที่ 2.5 อุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการฯ 

แหล่งที่มา: บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 2553: 9. 
 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 เครือมาศ สุจิตโต (2546) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ-มาเลเซีย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือนและผู้ให้
ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ โดยกลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือนเห็นว่าควรให้ตนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนของการส ารวจ
ความคิดเห็น และควรเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะ ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นว่าเนื่องจากการ
ด าเนินโครงการฯ อาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจึง
ควรได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตั้งแต่การวางแผนการศึกษา การพิจรณารายงานผลการศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผลในระยะ
ด าเนินการ ด้านปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกิด
จากประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ คิดว่าเป็นเรื่องเข้าใจยาก ท าให้ไม่สนใจจะมีส่วนร่วมและบางส่วน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ด้านข้อเสนอแนะและแนวทางเก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ควรเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงและรับ
ฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั่วถึงและบ่อยครั้ง ประชาสัมพันธ์
ให้ทั่วถึงโดยใช้สื่อหลากหลายชนิด รวมทั้งการประสานให้ผู้น าในท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับมาเป็น
แกนกลางในการชักชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 

กลุ่ มอุตส าหกรรมสร้ า งสรรค์  (Creative 
Industry) เช่น สถาบันการศึกษาศูนย์ฝึกอบรม 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจ

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และพลังงาน
ทดแทน เ ช่น  พลั ง ง านลม  แสงอาทิ ต ย์ 
โรงงานไบโอดีเซลและพลังงานก๊าซธรรมชาติ

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยี (Hi-tech 
Industry) เ ช่ น  ก ลุ่ ม ช้ิ น ส่ ว น ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเลคทรอนิกส์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก
และบรรจุภัณฑ์

กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอ (Bio-Industry) เช่น 
โรงกลั่นน้ ามันปาล์มบริสุทธ์ิและไบโอพลาสติก

นิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย)
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 ทศวรรณ เวียงธีรวัฒน์ (2555) ปัญหาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม: กรณีโครงการที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ผลการศึกษา พบว่า การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนั้นยังมีปัญหาส าคัญอยู่ 2 ประการ ได้แก่ (1) ปัญหา
เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ (2) ปัญหาโครงการหรือกิจการที่ต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ส่วนข้อเสนอแนะจากการศึกษา กรณีปัญหาเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้แก่ (1) ควรก าหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตค านิยามของค าว่ารุนแรงให้ชัดเจนว่าใช้
หลักใดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา (2) แม้ว่าโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวจะไม่อยู่ใน 11 ประเภท
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงก็ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มี
ส่วนได้เสียมีสิทธิเบื้องต้นในการยื่นเรื่องร้องเรียน เพื่อให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยว่าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงหรือไม่ (3) ควรเร่งผลักดันให้มีการจัดตั้ง
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามร่างพระราชบัญญัติ การจัดตั้งองค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยเร็ว และ (4) ควรให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย ส่วนข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
กรณีปัญหาโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้แก่ (1) ควรแก้ไขปัญหาความ
ซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าของโครงการหรือกิจการที่
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือการนิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดท ารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแต่เพียงฝ่ายเดียว (2) ควรก าหนดระยะทางของโครงการหรือกิจการอาคารให้มีความ
ชัดเจน (3) หากการหลีกเลี่ยงไม่จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ควรเปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย คณะบุคคล หรือองค์กรเอกชนที่
ได้จดทะเบียนไว้ มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนเพ่ือให้พิจารณาโครงการเป็น
รายเฉพาะโครงการว่า โครงการหรือกิจการใดสมควรให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบ้าง (4) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งด้านการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างถาวร (5) ควรก าหนดอายุของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ควรแก้ไขจ านวนองค์ประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยให้มีจ านวนผู้แทน
ภาคเอกชนในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน 
 พิเชฐ โสภณแพทย์ (2555) การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ในด้านบริบท
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ของโครงการ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนยังคงเป็นเรื่องใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แก่
ประชาชน โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ควรได้รับการแก้ไข
ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านปัจจัย
น าเข้า งบประมาณและบุคลากรที่ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความเหมาะสม
เพียงพอ แต่ในส่วนของประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการ ผู้ด าเนินโครงการได้ด าเนิน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม แต่ยังมีผู้
มีส่วนได้เสียบางส่วนที่ไม่เข้าร่วมในกระบวนการ ส่งผลให้ขาดความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย ด้าน
ผลผลิต รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้จนกว่า
โครงการนั้นจะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลในรายงานและ
ไม่สามารถขอเพ่ิมเติมข้อมูลต่าง ๆ ได้ และด้านผลกระทบ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
จะช่วยป้องกันและลดความขัดแย้งได้ รวมถึงผู้ด าเนินโครงการต้องจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพ้ืนที่มากท่ีสุด ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างโครงการกับประชาชนอย่างยั่งยืน โดย
ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินการ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ทุกภาคส่วน ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการ พบว่า ผู้น าชุมชนขาดความตระหนักและความกระตือรือร้นในการประสานความ
รว่มมือระหว่างประชาชนและผู้ด าเนินโครงการ 
 จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556) ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ตัดสินใจในโครงการพัฒนา ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาประเทศในอดีตที่ผ่านมาได้มีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นต้นทุนในการด าเนินกิจกรรม และโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได้ประชาชาติ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ลด
น้อยและเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ น ามาสู่ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเจ้าของ
โครงการกับประชาชนในท้องถิ่น โดยปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจในโครงการพัฒนาในประเทศไทย ได้แก่ ลักษณะการสั่งการ
แบบบนสู่ล่าง การขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ การขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจอยู่ในระดับต่ า ท าให้ผลลัพธ์ของการมีส่วน
ร่วมไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมเนื่องจากการตัดสินใจต่าง ๆ ไม่ได้รับการยอมรับ 
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 สุทธิดา ฝากค า (2556) ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย 
ผลการศึกษา พบว่า ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยทั้ง 2 กรณี ยังมีปัญหา
อุปสรรคหลายประการ โดยแบ่งเป็นปัญหาเชิงหน่วยงานและปัญหาเชิงกระบวนการ ปัญหาเชิง
หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีปัญหาใน
ด้านของปริมาณภาระงานที่ไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ จ านวนนักวิชาการที่ไม่สมดุลกับ
จ านวนรายงานที่ต้องพิจารณา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมีไม่เพียงพอที่จะพิจารณารายงาน EHIA เป็น
ต้น อีกหน่วยงานหนึ่ง คือ องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ยังด ารงสถานะเป็นเพียง
องค์การอิสระชุดเฉพาะกาล เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่
ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการท างานและไม่สามารถช่วยในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจการตัดสินใจของรัฐในการด าเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงได้ ส่วนปัญหาในเชิงกระบวนการมีดังนี้ 1) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ไม่สะท้อน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง 2) ไม่มีระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่เพียงพอในการ
น าไปเข้าสู่กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 3) เจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาในการ
ประเมินฯ มีความสัมพันธ์ในเชิงผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างท าให้ไม่มีความเป็นอิสระในการท างานส่งผลต่อ
คุณภาพของรายงานฯ 
 รุจิกานต์ เสนาคง (2559) การประเมินผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สะพานข้ามอ่างเก็บน้ าล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างไรก็ตามการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ จ าเป็นต้องพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ปัญหาและ
อุปสรรค รวมถึงเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
โครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ าล าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษา พบว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ มีการด าเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการในพื้นที่ตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ เพ่ือให้การพิจารณาผลประโยชน์และผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด โดยกระบวนการครอบคลุมผู้มีส่วน
ได้เสีย และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส่วนแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ประสบความส าเร็จนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต้องสร้างความเชื่อมั่น โดยเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มี
ความถูกต้อง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโคร งการ 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนภาคประชาชนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมใน
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ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญในการรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการด้วยความเป็นธรรม และเปิดใจยอมรับข้อมูลต่าง ๆ 
 มานิดา เฟ่ืองชูนุช (2559) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ผลการศึกษา พบว่า 
ในส่วนของกฎหมายมีช่องว่างในทางปฏิบัติท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวยังไม่สามารถบรรลุ
เจตนารมณ์ท่ีแท้จริง ประชาชนมีอุปสรรคในด้านการได้รับข้อมูล ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอต่อกระบวนการ
ตัดสินใจ เนื่องจากข้อมูลที่โครงการน าเสนอแก่ประชาชนเป็นข้อมูลด้านเดียวและยังไม่ชัดเจนเพียงพอ 
ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน ในส่วนของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ พบว่า ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศยังไม่สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการด าเนินโครงการฯ ได้ น าไปสู่ความไม่ชัดเจนของ
มาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมฯ ของโครงการ
ให้ประสบความส าเร็จ ภาครัฐควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและก าหนดบทลงโทษของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่เริ่มกระบวนการ เพ่ือให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ เสริมขีดความสามารถของชุมชนในด้านวิชาการ ในส่วนของภาคประชาชนนั้นควร
เปิดใจรับข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบของโครงการอย่างไม่มีอคติ 
 



 

บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวจิัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง ในครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาประยุกต์เป็นแนวคิดในการวิจัยและวิธีการวิจัยโดย
ก าหนดหัวข้อการวิจัยเป็น 7 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 กรอบแนวคิด 
 3.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.3 แหล่งข้อมูลในการวิจัย 
 3.4 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 3.6 แผนที่โดยรอบโครงการและขอบเขตของประชาชผู้ได้รับผลกระทบ 
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 กรอบแนวคิด 
  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังแสดงในภาพที่ 3.1 
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แหล่งที่มา: ดัดแปลง เทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model จาก จ าลอง โพธิ์บุญ, 2552: 93 อ้าง
ถึงใน พิเชฐ โสภณแพทย์, 2555: 41. และดัดแปลง ประเด็นศึกษา จาก มานิดา เฟ่ืองชูนุช, 2559: 55 
 
 จากภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง โดย
ใช้เทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model เป็นกรอบในการน าเสนอ ดังนี้ 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ 

Context: 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของประเทศไทย 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
- ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ที่ท าการศึกษา - ทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนาอตุสาหกรรม 
- แผนพัฒนาจังหวัดระยอง  - ผังเมืองจังหวัดระยอง 

Input:  
- ความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากรของ
โครงการและประชาชน
เกี่ยวกบัการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
- ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล 
- ความครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้เสีย 

Process: 
- การเริ่มต้นเร็ว 
- วธิีการเหมาะสม 
- ความโปร่งใสของ
กระบวนการ 
- ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
- กระบวนการมีส่วน
ร่วมสอดคล้องกับ
กฎหมาย/ขอ้ก าหนด 

Product: 
- รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
- การน าความเห็น/
ข้อเสนอแนะของภาค
ส่วนต่าง ๆ ไปพจิารณา
ในการจัดท า 
- การปรับปรุงรายงาน
ตามความเห็นของภาค
ส่วนต่าง ๆ 
- ความพึงพอใจของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ต่อ
รายงาน 

Impact: 
- การลดความขัดแย้ง 
- ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อ
โครงการ 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงการกับผู้มีส่วนได้
เสีย 

แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ 
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 1) บริบท (Context) เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อโครงการ แต่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการตรวจสอบว่าปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หรือเป็นการตรวจสอบว่ าปัจจัย
ภายนอกมีความสอดคล้องกับโครงการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ซึ่งในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย, กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, ข้อมูล
เบื้องต้นของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา, แผนพัฒนาจังหวัดระยอง, ทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม และผังเมืองจังหวัดระยอง 
 2) ปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นการประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่น าเข้ามาใช้
ส าหรับการด าเนินโครงการว่าเพียงพอหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร และถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ การประเมินปัจจัยน าเข้าท าให้ทราบว่า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการเกิดจาก
ปัจจัยน าเข้าหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ซึ่งในการวิจัยนี้ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
ของโครงการและประชาชนเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, ความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล และความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย 
 3) กระบวนการ (Process) เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมขั้นตอนต่าง ๆ และ
วิธีการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่ประเมินในช่วงด าเนินการ การ
ประเมินกระบวนการจะท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงานว่าจะน าไปสู่การ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ในกรณีที่ เป็นการประเมินโครงการที่สิ้นสุดแล้ว จะช่วยให้ทราบว่า
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการเกิดจากกระบวนการด าเนินงาน มากน้อยเพียงใด ซึ่งในการวิจัย
นี้ประกอบด้วย การเริ่มต้นเร็ว, วิธีการเหมาะสม, ความโปร่งใสของกระบวนการ, ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อก าหนด 
 4) ผลผลิต (Product) เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตจากโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
หรือเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้งระหว่าง
ด าเนินงานในกรณีที่โครงการนั้นมีผลผลิตออกมาเป็นระยะ ๆ และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือดู
ผลผลิตรวมจากโครงการ ซึ่งในการวิจัยนี้ประกอบด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ, การน าความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไปพิจารณาในการจัดท า, การปรับปรุง
รายงานตามความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ และความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อรายงาน 
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 5) ผลกระทบ (Impact) เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบผลกระทบของโครงการทั้งด้านบวก
และด้านลบที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้งระหว่างด าเนินงานและ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งในการวิจัยนี้ประกอบด้วย การลดความขัดแย้ง, ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการ และความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือน าผล
การศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลของกระบวนการ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรือ
อุปสรรคจากการด าเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง และโครงการพัฒนาที่ใกล้เคียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต 
 

3.2 วิธดี าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง รวมถึงประเด็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) กับประชาชนและผู้น าชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานส่วนกลาง/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ ร่วมกับการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ และเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อหาข้อสรุป 
 

3.3 แหล่งข้อมลูในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งที่ส าคัญ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังนี้ 
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 3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ โดยใช้ประเด็น
การสัมภาษณ์ ท าการรวบรวมข้อเสนอแนะและปัญหาจากผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่
อาศัยอยู่ในต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง (หน่วยงานส่วนกลาง/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น) นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนา
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 
 3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเอกสาร (Documentary) ได้แก่ ข้อมูล
ที่ได้จากการรวบรวมจากรายงานทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของและสุขภาพโครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4 วิธกีารและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้มีส่วนได้
เสียของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง ได้แก่ ประชาชนและผู้น าชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ซึ่งวิธีที่ใช้เก็บตัวอย่างในการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 วิธี 
คือ 1) การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) กับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้บริหาร
ระดับสูงของโครงการฯ 2) การเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Selection) กับประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interviews) กับผู้มีส่วนได้เสียของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
จังหวัดระยอง โดยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด 
(Open-ended Questions) ได้ก าหนดค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-40 นาที 
 โดยในแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
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 3.4.1 เครื่องมือและอุปกรณ ์
  1) แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 5 แบบ คือ 
      (1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับประชาชน/ผู้น าชุมชน 
      (2) แบบสัมภาษณ์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
      (3) แบบสัมภาษณ์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
      (4) แบบสัมภาษณ์ส าหรับนักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
      (5) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 
  2) เครื่องบันทึกเสียง 
 3.4.2 ประเด็นและแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
  การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดประเด็นและแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ประเด็นและแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
 

ประเด็น ค าถาม กลุ่มเป้าหมาย 
ปัจจัยภายนอก (Context)   

1. กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- กฎหมายใดบ้างที่ เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 - ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติมากน้อย
เพียงใด อย่างไร 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 - ท่านคิดว่าหลักการหรือความชัดเจน
ข อ งก ระ บ วน ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในกฎหมายมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

2. ทัศนคติของประชาชนต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม 

- ท่านคิดว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน เป็นไปในรูปแบบใด (บน-ล่าง, 
ล่าง-บน) และมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ประเด็น ค าถาม กลุ่มเป้าหมาย 

2. ทัศนคติของประชาชนต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม (ต่อ) 

- ท่านคิดว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสยีอย่างไรบ้าง 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 

ปัจจัยน าเข้า (Input)   

1. ความรู้ความเข้าใจ - ท่านทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือไม่ 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 

 - ท่ านมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 

 - ท่ านคิดว่าการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย
สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 - ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประเทศไทยคืออะไร 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 - ท่านคิดว่าการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุ ข ภ าพ ขอ งป ระ เท ศ ไท ย มี ค ว าม
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 - ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
อย่างไร 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

2. ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล 

- ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อน
มีการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอ
หรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ประเด็น ค าถาม กลุ่มเป้าหมาย 

2. ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล (ต่อ) 

- ท่านคิดว่าข้อมูล รวมถึงเอกสารต่าง ๆ 
ที่ผู้ประกอบการน าไปใช้ในการด าเนิน
โครงการมีความถูกต้องและครบถ้วน
หรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

 - ท่านได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เพื่อตอบสนองข้อสงสัยของท่านอย่าง
เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

 - ท่านคิดว่าการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
จริงใจ มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอ และตอบสนองข้อสงสัยของผู้มี
ส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไร 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 

3. ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้
เสีย 

- ท่ านคิดว่าบุ คลากรในการด า เนิ น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการมีความเพียงพอและ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

 - ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

กระบวนการ (Process)   

1. การเริ่มต้นเร็ว - ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อน
การด าเนินกระบวนการรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

2. วิธีการเหมาะสม - ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการ
หรือไม่ หากเข้าร่วม วิธีการหรือเทคนิค
การมีส่วนร่วมทีโครงการน ามาใช้เป็น
รูปแบบใด และท่านคิดว่าเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
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2. วิธีการเหมาะสม (ต่อ) - ผู้ประกอบการโครงการได้เข้ามารับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนก่อนการ
ตัดสินใจในการด าเนินโครงการหรือไม่ 
อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

 - ผู้ประกอบการโครงการได้เปิดโอกาสให้
ป ร ะ ช าช น ได้ แ ส ด งค ว า ม คิ ด เห็ น 
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

 - ท่านคิดว่าวิธีการหรือรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแบบใดมี
ความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย เพราะเหตุใด 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 

3. ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง
กระบวนการ 

- ท่านคิดว่าการด าเนินกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการมีความโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

 - ท่านสามารถขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ก ร ะ บ วน ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการจาก
ผู้ประกอบการโครงการได้เสมอหรือไม่ 
อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

4. ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของโครงการอยู่ในระดับใด 
และมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

 - ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประเทศไทยควรอยู่ใน
ระดับใด เพราะเหตุใด 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
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5.กระบวนการมี ส่ วนร่วม
สอด คล้ อ งกั บ กฎ ห มาย /
ข้อก าหนด 

- ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ
เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

 - ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 
อย่างไร 

- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 

ผลผลิต (Product)   

1. รายงานการประเมินผล
กระท บ สิ่ งแ วดล้ อ ม แล ะ
สุขภาพ 

- ท่านคิดว่ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการมีความน่าเช่ือถือมากน้อย
เพียงใด อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

2. ก า ร น า ค ว า ม เ ห็ น /
ข้อเสนอแนะของภาคส่วน
ต่าง ๆ ไปพิจารณาในการ
จัดท ารายงานฯ 

- ท่านคิดว่าทางโครงการได้น าความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณา
หรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

3. การปรับปรุ งรายงานฯ 
ตามความเห็นของภาคส่วน
ต่าง ๆ 

- ทางโครงการได้พิจารณาและปรับปรุง
ร า ย ง า น ฯ  ต า ม ค ว า ม คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ หรือไม่ 
อย่างไร 

- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 - ทางโค รงก าร ได้ เผ ยแพ ร่ ส รุ ป ผ ล
ภายหลังกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ใหแ้ก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

4. ความพึงพอใจของภาค
ส่วนต่าง ๆ ต่อรายงาน 

- ท่ า น พึ ง พ อ ใจ ต่ อ ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการมากน้อยเพียงใด 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
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ผลกระทบ (Impact)   
1.การลดความขัดแย้ง - ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะช่วยลดความ
ขัดแย้งระหว่างโครงการกับประชาชนได้
หรือไม่ อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

2. ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
ประชาชนท่ีมีต่อโครงการ 

- ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะช่วยเพิ่ม
ความเช่ือมั่นให้กับโครงการได้มากน้อย
เพียงใด อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

3. ความสั มพั น ธ์ ระห ว่ า ง
โครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย 

- ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับผู้มี
ส่วนได้เสียมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

ปัจจัยความส าเร็จ - ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้กระบวนการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งป ร ะ ช าช น ใน ก า ร
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและ
สุขภาพประสบความส าเร็จ 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

ปัญหาหรืออุปสรรค - ท่ านคิดว่าปัญ หาหรืออุปสรรคใน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพคือสิ่งใด และท่านคิดว่าควรมี
แนวทางในการแกไขปัญหาหรืออุปสรรค
นั้นอย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 
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ข้อเสนอแนะ - ท่ านมีข้อ เสนอแนะต่อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอย่างไรบ้าง 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 - ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างไร
บ้าง 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 - ท่านมีข้อเสนอแนะที่ท าให้การบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้มีประสิทธิผล
มากขึ้นและปฏิบัติ ได้ ง่ายขึ้นหรือไม่ 
อย่างไร 

- ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
- นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน 
- ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 

3.5 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังนี้ 
 1) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
  (1) ประชาชนทั่วไป จ านวน 14 คน 
  (2) ผู้น าชุมชน จ านวน 6 คน 
 2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 
  (1) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 1 คน 
  (2) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารต าบลบางบุตร 1 คน 
 3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
  (1) เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ. ) 
จ านวน 1 คน 
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  (2) เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (ทสจ.) 
จ านวน 1 คน 
 4) นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 
 5) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 
 6) ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ จ านวน 1 คน 
 ในการน าเสนอผลการศึกษาในการวิจัยจะไม่เปิดเผยชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท า
รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับจริยธรรมทางการวิจัย ดังตารางที่ 3.2  
 
ตารางท่ี 3.2 รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ล าดับผู้ให้สัมภาษณ์ รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 
1 ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 1 
2 ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 2 
3 ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 3 
4 ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 4 
5 ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 5 
6 ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 6 
7 ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 7 
8 ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 1 
9 ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 2 
10 ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 3 
11 ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 4 
12 ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 5 
13 ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 6 
14 ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 7 
15 ผู้น าชุมชนต าบลหนองบัว คนที่ 1 
16 ผู้น าชุมชนต าบลหนองบัว คนที่ 2 
17 ผู้น าชุมชนต าบลหนองบัว คนที่ 3 
18 ผู้น าชุมชนต าบลบางบุตร คนที่ 1 
19 ผู้น าชุมชนต าบลบางบุตร คนที่ 2 
20 ผู้น าชุมชนต าบลบางบุตร คนที่ 3 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

ล าดับผู้ให้สัมภาษณ์ รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 

21 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
22 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร 
23 เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
24 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
25 นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
26 องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
27 ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 

3.6 แผนที่โดยรอบโครงการและขอบเขตของประชาชผู้ได้รับผลกระทบ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 2 ต าบลรอบพ้ืนที่
โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร ดังภาพที่ 3.2 
 

 
ภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งที่มา: บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 2553: 3-4. 
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบ 
CIPP-I Model ซึ่งประกอบด้วย 1) บริบท (Context) ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, ข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา, แผนพัฒนา
จังหวัดระยอง, ทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และผังเมืองจังหวัดระยอง 2) ปัจจัย
น าเข้า (Input) ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของโครงการและประชาชนเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และความครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้เสีย 3) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การเริ่มต้นเร็ว, วิธีการเหมาะสม, ความโปร่งใสของ
กระบวนการ, ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับกฎหมาย/
ข้อก าหนด 4) ผลผลิต (Product) ได้แก่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, การ
น าความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไปพิจารณาในการจัดท า, การปรับปรุงรายงานตาม
ความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ และความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อรายงาน 5) ผลกระทบ 
(Impact) ได้แก่ การลดความขัดแย้ง, ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโครงการ และความสัมพันธ์
ระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้ รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น สภาพปัญหา 
มาวิเคราะห์ โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาเป็นหมวดหมู่  จ าแนกประเด็น วิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหาตามรายละเอียดและหัวข้อต่าง ๆ ตามประเด็นที่วิจัย ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหา
หรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
พร้อมทั้งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เพ่ือน ามาสรุปตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล 
ทุติยภูมิจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interviews) กับ ประชาชนและผู้น าชุมชนที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง (หน่วยงานส่วนกลาง/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และเรียบเรียงเนื้อหา
เพ่ือหาข้อสรุป ในส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 4.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) 
 4.3 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

 
4.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้เสียของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) ซึ่งประกอบด้วย 
 1) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จ านวน 14 คน แบ่งเป็น
ประชาชนต าบลหนองบัว จ านวน 7 คน และประชาชนต าบลบางบุตร จ านวน 7 คน และผู้น าชุมชน 
จ านวน 6 คน แบ่งเป็นเป็นผู้น าชุมชนต าบลหนองบัว จ านวน 3 คน และผู้น าชุมชนต าบลบางบุตร 
จ านวน 3 คน 
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 2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร จ านวน 1 คน 
 3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จ านวน 2 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (ทสจ.) จ านวน 1 คน 
 4) นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 
 5) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 
 6) ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ จ านวน 1 คน 
 
 ทั้งนี ้จากการสัมภาษณ์ประชาชนและผู้น าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ พบว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์เพศชายคิดเป็นร้อยละ 80 และเป็นเพศ
หญิงร้อยละ 20 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 35 ในส่วนของระดับการศึกษา พบว่า ผู้ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคืออาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 15 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า 35 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90 และผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมในกิจกรรม/กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 65 และเคยเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 35 แสดงดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชนและผู้น าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 16 80.00 
หญิง 4 20.00 

รวม 20 100 
อายุ   

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0.00 
20-30 ปี 0 0.00 
31-40 ปี 1 5.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

41-50 ปี 7 35.00 
51-60 ปี 12 60.00 
มากกว่า 60 ปี   

รวม 20 100 
ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าประถมศึกษา 0 0.00 
ประถมศึกษา 5 25.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2 10.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 10.00 
อนุปริญญา 7 35.00 
ปริญญาตรี 3 15.00 
ปริญญาโท 1 5.00 
สูงกว่าปริญญาโท 0 0.00 
อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 20 100 
อาชีพ   

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 0 0.00 
รับจ้างแรงงาน 0 0.00 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 3 15.00 
เกษตรกรรม 14 70.00 
ท าประมง 0 0.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 5.00 
ข้าราชการ 1 5.00 
พนักงานเอกชน 1 5.00 
อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 20 100 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่   
ต่ ากว่า 5 ปี 0 0.00 
5-15 ปี 0 0.00 
16-25 ปี 0 0.00 
26-35 ปี 2 10.00 
มากกว่า 35 ปีขึ้นไป 18 90.00 

รวม 20 100 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ 

  

เคยเข้าร่วม 7 35.00 
ไม่เคยเข้าร่วม 13 65.00 

รวม 20 100 
 
 ในส่วนของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ผ่านแบบจ าลอง CIPP-I Model ซึ่งได้
แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ บริบทหรือสิ่งแวดล้อม (Context), ปัจจัย
น าเข้า (Input), กระบวนการ (Process), ผลผลิต (Product) และผลกระทบ (Impact) ซ่ึ งมี
รายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็นดังนี้ 
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 4.1.1 บริบทของโครงการ (Context) 
 ด้านบริบทเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยแบ่งเป็น 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3) ข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ที่
ท าการศึกษา 4) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 5) ทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และ 
6) ผังเมืองจังหวัดระยอง โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประเทศไทย 
  จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่า ประเด็นเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่บังคับใช้ในขณะนั้น) 
สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้ 
   (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประเทศไทย ในปัจจุบันกฎหมายมีความชัดเจนและเหมาะสมต่อการปฏิบัติค่อนข้างมาก 
เนื่องจากมีการระบุประเภทและขนาดของโครงการที่จะต้องท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพไว้อย่างชัดเจน รวมถึงสิทธิของชุมชน ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 26 (องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ปัจจุบันกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมต่อการปฏิบัติค่อนข้างมาก เนื่องจากในกฎหมายได้ระบุ
ประเภทและขนาดของโครงการที่จะต้องท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพไว้อย่างชัดเจน และการกล่าวถึงสิทธิของบุคคลที่จะต้องมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
และชุมชน รวมถึงการคุ้มครองต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต” 
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   (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประเทศไทยนั้น มีขั้นตอนค่อนข้างมาก และในแต่ละขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างนานในการ
ด าเนินการ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 27 (ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“พ่ีว่าขั้นตอนมันเยอะมากเกินไป ในกรณีที่ท า EHIA ใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี
ขึ้นไป ในการท า ถ้าในมุมมองนักธุรกิจ พ่ีว่ามันไม่ทัน และบางขั้นตอนพ่ีมองว่ามัน
ซ้ าซ้อน เช่น เวลาเราจัด ค.1 ค.2 ค.3 เสร็จ ต้องส่งให้ สผ. อนุมัติ ตรงนี้ก็ใช้เวลา
ค่อนข้างเยอะแล้ว ปีกว่า เกือบ 2 ปี แล้วต้องส่งให้ กอสส. เพราะสมัยก่อนมี กอสส. 
ด าเนินการอีก 60-90 วัน บางทีใช้เวลา 3-4 เดือน ซึ่งทาง กอสส. ก็จะต้องเข้ามาจัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก พอเสร็จจากตรงนี้ ก็ส่งให้กรม
โรงงาน ทางกรมโรงงานก็มาจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก พ่ี
มองว่ากระบวนการมันเยอะไป แต่พ่ีเห็นด้วยในการท า EIA/EHIA นะ เป็นเรื่องที่ดี 
แต่จะท าอย่างไรให้กระบวนการมันเร็วขึ้น” 

 
   ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อธิบายไว้ว่าการจัดท ากระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษา เนื่องจากเป็นโครงการที่อาจเกิดผลกระทบรุนแรงต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 23 (เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ในการจัดท า EHIA ซึ่งเป็นโครงการที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน จึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน ต้อง
มีการรับฟังความคิดเห็น 3 ครั้ง และปัจจุบันก็ได้ยกเลิกในส่วนของ กอสส. ไปแล้ว 
ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและลดระยะเวลาได้ระดับหนึ่ง” 

 
   (3) การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการและมีความช านาญในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 23 (เจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“การให้เจ้าของโครงการท ารายงาน EHIA เอง อาจจะล าบาก เพราะโดย
ส่วนใหญ่ เจ้าของโครงการจะไม่ทราบวิธี/ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องมีบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยในการจัดท ารายงาน เพราะ
บริษัทปรึกษาจะมีความรู้ทางวิชาการและมีความช านาญในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าเจ้าของโครงการ” 

 
   (4) กฎหมายที่บังคับใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
ขณะนั้น ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายผังเมืองหรือรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปัจจุบัน จึงควร
มีการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ และให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ดังผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 24 (เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง , 2561) 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ถ้ามองย้อนกลับไปในตอนนั้น ผมมองว่าอะไรหลาย ๆ อย่างมันก็มีการ
เปลี่ยนแปลงมาก พรบ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2535 ก็บังคับใช้
มานานมากแล้ว ควรมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่บังคับใช้ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายอ่ืน ๆ และให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น คิดว่าจะช่วยให้การ
ด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น” 

 
  2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่า ประเด็นเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (ที่บังคับใช้ขณะนั้น) สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้
ดังนี้ 
   (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
มาตรา 67 (วรรค 2) (บังคับใช้ขณะนั้น) สามารถใช้ได้จริง เพราะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการของภาคเอกชน ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับ
ที่ 18 (ผู้น าชุมชนต าบลบางบุตร คนที่ 1, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“ณ ที่นี้  ในเคสนี้ที่พวกผมคัดค้านกันส าเร็จก็เพราะว่าเป็นผลจาก รัฐ
ธรรมนูญฯ มาตรา 67 วรรค 2 ที่ว่าให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบ 
และก็ให้สิทธิชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการท าโครงการของภาคเอกชน ผมต้อง
ยอมรับว่าผมได้ผลดีจากรัฐธรรมนูญฯ มาตรานี้ ซึ่งเป็นเหตุให้เราท ากิจกรรมกัน
ส าเร็จ กฎหมายใช้ ได้จริง เอากฎหมายมาใช้ได้จริง แต่ว่าการใช้มันต้องมี
องค์ประกอบกับชาวบ้านด้วยว่าชาวบ้านต้องจริงจัง ต้องร่วมขบวนการจนถึงที่สุด 
มาตรานี้จะมีผลอย่างที่เห็น ผมท ากันแบบหลายขบวนการมาก หลายครั้ง หลายหน 
ตามไปทุกที่จนมันเป็นผลส าเร็จ เพราะว่าเราก็ถือว่าได้ผลดีจากรัฐธรรมนูญฯ นี้” 

 
   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 22 (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบุตร, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ผมมองว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่นิคมอุตสาหกรรมมันเกิดยาก ก็ต้อง
ยอมรับว่าเป็นเพราะรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 67 วรรค 2 เนี่ยแหละ คนที่ต่อสู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อม เขาก็จะหยิบรัฐธรรมนูญฯ นี้ขึ้นมาสู้ในชั้นศาล ซึ่งหลาย ๆ นิคมฯ ก็ค้าง
อยู่ ก็เพราะมาตรา 67 วรรค 2 นี้เลย ก็อ้างมาตรานี้เป็นหลัก” 

 
   (2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 67 
(วรรค 2) (บังคับใช้ขณะนั้น) ได้ให้สิทธิประชาชนในการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้น ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของโครงการและมีบทบาทมาก
ขึ้นในการด าเนินการของโครงการ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 21 (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 67 
วรรค 2 ที่ได้ให้สิทธิชาวบ้าน ให้สิทธิประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การด าเนินโครงการ ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ ซึ่งชาวบ้านจะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของโครงการและมีบทบาทมากขึ้นในการด าเนินการของโครงการที่อาจส่งผล
กระทบต่อชาวบ้าน” 
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  3) ข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 
  จากการศึกษาข้อมูลเอกสารของบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด (2555: 1-1 - 1-4) 
พบว่า บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) มีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาพื้นที่เพ่ือการอุตสาหกรรม โดยใช้
ชื่อว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ 
ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ้ืนที่ ประมาณ 2,200 ไร่ 
ปัจจุบันได้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้เช่าเพาะปลูกพืชไร่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มองเห็นถึงศักยภาพของ
พ้ืนที่ดังกล่าว จึงได้มีความประสงค์ที่จะพัฒนาพ้ืนที่ว่างดังกล่าว เพ่ือจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศน์ โดยมีหลักการพัฒนาพ้ืนที่โครงการฯ จากการน ารูปแบบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศน์ 
หรือ Eco Industrial Town ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาใช้เป็นกรอบในการ
ออกแบบและพัฒนาเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและชุมชนอย่างยั่งยืน และเกิดการพัฒนาไป
พร้อมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาตั้งใน
โครงการฯ จะต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ รวมถึงประเภทของ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะคัดสรรเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยี และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ห้ามตั้งอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นโรงงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อคุณภาพอากาศและ
คุณภาพน้ า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนรอบพ้ืนที่
โครงการฯ โดยโครงการฯ มีรายละเอียดอาณาเขตพ้ืนที่โครงการ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดกับ ถนนบ้านหัวชวด-โรงน้ าตาลและเขาหินโค้ง 
  ทิศใต้   ติดกับ คลองสาธารณะประโยชน์ และสวนยาง 
  ทิศตะวันออก  ติดกับ คลองสาธารณะประโยชน์ และสวนยาง 
  ทิศตะวันตก ติดกับ สวนยางและสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
  โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอ าเภอบ้าน
ค่าย บนถนนบ้านหัวชวด-โรงน้ าตาล ซึ่งแยกจาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 (ถนนบ้านบึง-บ้าน
ค่าย) เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร โดยทางบริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษาและส ารวจสภาพแวดล้อมในรัศมี 5 
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลหนองบัว 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองปลากั้ง 
บ้านหินโค้ง บ้านสามเนิน บ้านหนองบัว บ้านหนองกรับ บ้านหัวชึวด บ้านคลองขนุน  และต าบลบาง
บุตร 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านชากมะหาด บ้านหนองพะวา บ้านชากเล็ก บ้านโขดกลาง บ้านมาบสอง
สลึง บ้านห้วยยาง บ้านคลองกระท้อน (บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 2553: 15) 
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  ทั้งนี้ ในเอกสารของบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด (2555b: 2-4) ได้ระบุถึงความ
เหมาะสมในภาพรวมของที่ตั้งโครงการไว้ว่า ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จึงได้รับอิธิพลจากการขยายตัวจากพ้ืนที่ชั้นในให้เป็น
พ้ืนที่รองรับธุรกิจการค้า โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและท่า
เทียบเรือมาบตาพุด และเพ่ือเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกท่ีส าคัญ โดยจังหวัดระยองเป็น
หนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งจะมีการเตรียมพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
ระยอง ให้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออก และก าหนดให้พ้ืนที่ดังกล่างเป็นพื้นที่การ
รองรับอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐาน และภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องในลักษณะของแผน
ยุทธศาสตร์แบบผสมผสานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งจังหวัดระยองยังอยู่ในเขตที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนก าหนดให้เป็นเขตการส่งเสริมการลงทุนที่ 2 (BIO Zone 2) ซึ่งผู้ประกอบการจะ
ได้รับผลประโยชน์และสิทธิพิเศษหลายประการ รวมถึงศักยภาพด้านวัตถุดิบ การคมนาคมขนส่ง และ
ระบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการต่าง ๆ ที่มีพร้อมส าหรับภูมิภาคนี้ นอกจากนี้พ้ืนที่โครงการฯ อยู่
ใกล้กับท่าเทียบเรือมาบตาพุดและท่าเทียบเรือน้ าลึกไออาร์พีซี ท าให้ได้เปรียบในการขนส่งผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ท่าเทียบเรือได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ ซึ่ง
ต่างจากความคิดของประชาชนในพ้ืนที่ โดยจากการสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับข้อมูล
เบื้องต้นของพ้ืนที่ศึกษา สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้ 
   (1) ความไม่เหมาะสมของพ้ืนที่โครงการฯ เนื่องจากบริเวณโดยรอบพ้ืนที่
โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ประชาชนในพ้ืนที่มีความกังวลเรื่องผลกระทบที่จะตามมา 
และคิดว่าไม่เหมาะสมที่จะมีโรงงานในบริเวณนี้ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 12 (ประชาชนต าบลบาง
บุตร คนที่ 5, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“พ้ืนที่แถวนี้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม อาชีพหลักของชาวบ้านแถวนี้ก็
ท าเกษตรกรรมทั้งนั้น ท านาท าไร่ ปลูกยางพารา ปลูกผลไม้ เป็นรายได้หลักของ
ชาวบ้านแถวนี้ พอรู้ว่าจะมีโรงงานเข้ามาก่อสร้าง เราก็ไม่โอเคแล้ว เพราะเรารู้ว่า
ต้องเกิดปัญหา เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรของพวกเราแน่ ๆ พวกเรามีแต่เสีย
ผลประโยชน์” 

 
   นอกจากพ้ืนที่รอบโครงการฯ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแล้ว ยังเป็นแหล่งต้นที่
น้ าที่ชาวบ้านใช้น้ าในการบริโภค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการเกษตรของชาวบ้าน ดัง
ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 09 (ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 2, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“พ้ืนที่โดยรอบโครงการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และเป็นแหล่งต้นน้ าด้วย ผม
และชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ก็กลัวและกังวลมาก เพราะพวกผมต้องใช้น้ าในคลองใหญ่ใน
การบริโภค ในมุมมองของผมนะ ถึงเขาบอกว่าจะสร้างโรงงานที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทุกโรงงานมีของเสียมีน้ าเสีย ยังไงก็ต้องมีไม่มากก็น้อย แล้วถ้านิคมนี้
เกิดขึ้นมาได้ มันก็จะมีของเสียมีน้ าเสียมากมายจากโรงงานไหลลงคลอง พวกผมจะ
ได้รับผลกระทบอย่างมาก” 

 
  ต่อมาได้มีการแถลงการณ์กลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด เรื่อง ยกเลิกการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดยบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ส านักข่าวอิศรา, 2554) โดยใน
แถลงการณ์ได้ระบุว่า ด้วยวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 จังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดให้มี
การประชุม ในเรื่อง การประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การ
จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดยบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) ในท้องที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 61 ง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 นั้น พวกเรากลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้าน
เกิด ก็ยังคงยืนยันในหลักการว่าการด าเนินการของโครงการ ไม่ถูกต้อง ในหลายประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 การประกาศพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ฉบับนี้ ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามร่างผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง ซึ่งร่างผังเมืองฉบับนี้ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านกระบวนการตาม
กฎหมายที่เป็นสาธารณะ เป็นสัญญาประชาคม และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  ประเด็นที่ 2 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอต่อการก าหนด
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะพ้ืนที่มาบตาพุดและพ้ืนที่เกี่ยวข้องฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2554 ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าผังเมืองในพ้ืนที่อ าเภอบ้านค่ายและอ าเภอวังจันทร์ เพ่ือ
ควบคมุมิให้มีการพัฒนาใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นที่ 3 ความไม่เหมาะสมของสถานที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากตั้งอยู่
บนพื้นที่ต้นน้ า ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ใช้ในจังหวัดระยอง 
  ประเด็นที่ 4 ความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ในการด าเนินการไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างจริงจัง ด าเนินการเพียงให้มีจ านวนคนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ในวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่มีการจัดประชุมทบทวน (ร่าง) รายงานการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่ อบต. บางบุตร แต่มีการลงนามในประกาศนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2554 นั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าการท ารายงานการประเมินผลกระทบด้าน
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สิ่งแวดล้อมและสุขภาพนี้ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ครบองค์ประกอบเท่านั้น ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  ประเด็นที่ 5 เสียงคัดค้านและข้อวิตกกังวลจากประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับความสนใจ 
เห็นได้ชัดเจนว่า เรากลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด เมื่อเราได้ทราบว่าจะมีการด าเนินการประกาศพ้ืนที่
ในบ้านเกิดของเราเป็นนิคมอุตสาหกรรม เราก็ได้พยายามแสดงความประสงค์ว่าเราไม่ต้องการนิคม
อุตสาหกรรมในบ้านเกิดของเรา ซึ่งเราจะขอเรียนให้ท่านได้ทราบอีกครั้ง คือ ในวันที่ 22 เมษายน 
2554 ในขณะที่มีการจัดประชุมทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ที่ อบต.บางบุตร พวกเราประชาชนได้ร่วมแสดงพลังลงชื่อคัดค้าน และแสดงข้อกังวลต่อการ
ที่จะมีนิคมอุตสาหกรรมในบ้านเกิดของเรา มากกว่า 1,400 รายชื่อ และหลังจากนั้น ในวันที่ 4 
พฤษภาคม 2554 กลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด ได้ยื่นหนังสือต่อท่าน พร้อมรายชื่อประชาชนแล้วนั้น 
ในที่สุดในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาก็มีการด าเนินการประกาศพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) ในพ้ืนที่บ้านเกิดเราจนได้ 
  ดังนั้น เรากลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด จึงขอให้ยกเลิกการประกาศคณะกรรมการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสนับสนุนและ
เห็นด้วยกับประชาชนชาวบ้ านค่ายในการเรียกร้องครั้ งนี้  เพ่ื อช่วยกันปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยของประชาชนชาวบ้านค่าย
ของเราไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต 
 
  4) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 
  จากการศึกษาข้อมูลเอกสารของแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2558 -2561 
(ม.ป.ป.: 16-22) พบว่า ในภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง มีข้อมูลดังนี้  1) สาขาการ
เกษตรกรรม/เพาะปลูก: จากการที่จังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการ
ท าเกษตรกรรม ท าให้จังหวัดระยองมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญจ านวนมาก ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลัง 
สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด 2) สาขาปศุสัตว์: เกษตรกรในจังหวัดระยองมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้าใน
ภาพรวมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะไก่และเป็ด เป็นผลเนื่องจากราคาเป็นสิ่งจูงใจและการได้รับการส่งเสริม
เงินกู้จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น เงินกองทุนหมู่บ้าน เงินกู้ช่วยเหลืออ่ืน ๆ โดยจ านวนผู้ เลี้ยง 
ปศุสัตว์ในแต่ละอ าเภอของจังหวัดระยองมีปริมาณแตกต่างกัน และ 3) ประมงที่ส าคัญ: จังหวัดระยอง
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรเศษ อาชีพประมงน้ าเค็มจึงเป็นอาชีพที่ส าคัญ รวมทั้งการ
ท าประมงน้ าจืดและน้ ากร่อย และส่วนในภาคอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากจังหวัดระยองได้รับบทบาท
ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและถูกก าหนดแนวทางการ



 103 

พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษาและวิจัยด้าน
เท ค โน โลยี และก าห น ด ให้ ช ายฝั่ งท ะ เลภ าคตะวัน ออก เป็ น ป ระตู ท างออก ให้ กั บ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือในการส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ รัฐบาล ได้
ด าเนินการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานไว้อย่างสมบูรณ์และก าหนดพ้ืนที่บริเวณมาบตา
พุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรม ที่ส าคัญ ๆ คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี จังหวัดระยองจึงมีศักยภาพสูงในส่วนของการลงทุน
ด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการก าหนดเขตการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้อยู่ในเขต 3 ของการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้เปรียบกว่าจังหวัด
ปริมณฑล ส่งผลให้จังหวัดระยองมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยมีจ านวนสถาน
ประกอบการที่มีมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะและ
อุตสาหกรรมขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นประเภทต้นน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตและ
มูลค่าการลงทุนสูง ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองนั้นมีหลายแห่ง และมีนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ครอบคลุมพ้ืนที่
ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสะอาด เช่น 
อิเล็กทรอนิกส์ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โดยมีก าหนดขายพ้ืนที่ในปี 2556 เป็นต้นไป เป็น 1 ในนิคม
อุตสาหกรรมในจังหวัดระยองนั้น รวมอยู่ด้วย 
  ในแผนพัฒนาจังหวัดระยองได้ระบุถึงการบริหารจัดการจังหวัดภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร ภาคการ
ท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจภูมิภาคและประเทศ โดย
ยึดหลักการ “เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี–สร้างสมดุลการพัฒนา–ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความม่ันใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทาง
ที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนระยอง รวมทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดระยอง 
ที่สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้ง
สร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
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  5) ทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  จากการสัมภาษณ์  พบว่า ประเด็นเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้ 
   (1) รูปแบบของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มองว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในปัจจุบัน เป็นรูปแบบ Top-Down ซึ่งเป็นความต้องการของ
ภาคเอกชน ไม่ได้เป็นความต้องการของคนในพ้ืนที่โดยตรง ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 07 (ประชาชน
ต าบลหนองบัว คนที่ 7, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“โรงงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความต้องการของเจ้าของโรงงานหรือ
ภาคเอกชนทั้งนั้น ไม่ได้เป็นความต้องการของประชาชนเลย มีโรงงานเกิดขึ้นที่ไหน 
มีของเสียที่นั้น เป็นของคู่กันเลย โดยเดิมทีพ้ืนที่จังหวัดระยองเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
เมื่อเริ่มมีโรงงานต่าง ๆ เข้ามา สักพักก็ขยาย มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้มลพิษมากขึ้น 
และยังส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอีก” 

 
   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 11 (ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 4, 
2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ภาคเอกชนทั้งนั้นที่อยากสร้างโรงงาน ที่อ าเภอเมืองก็มีโรงงานเต็มไป
หมด สร้างมลพิษมาเยอะมากแล้ว ก็ขยายพ้ืนที่ออกมาสร้างโรงงานในพ้ืนที่อ่ืนอีก 
เขาไม่ควรคิดที่จะมาสร้างโรงงานที่นี่ พ้ืนที่แถวนี้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่สี
เขียว ถ้ามีโรงงานเกิด ผลผลิตทางการเกษตรและชาวบ้านบริเวณนี้ก็จะได้รับ
ผลกระทบกันหมด” 

 
   (2) ผลดีหรือผลเสียที่เกิดจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ พบว่า ประชาชนให้
ความเห็นว่ามีทั้งผลดีและผลเสีย และคิดว่าเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 01 
(ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 1, 2560) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ก็มีทั้งสองอย่างแหละ มีทั้งดีทั้งเสีย ดีก็คือคนในชุมชนจะได้มีงานท าบ้าง 
แต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ผมคัดค้านกันเพราะว่าจะมีผลเสียมากกว่า ในอนาคตจะมี
ผลเสียมากกว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่จะมากระทบกับชุมชน ผมคิดว่ามีผลเสีย
มากกว่าผลดี ผลดีคือน้อย” 
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   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 03 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 3, 
2560) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“พ่ีว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ เมื่อก่อนพ่ีก็อยากให้มีโรงงานในพ้ืนที่นะ 
จะได้มีความเจริญเข้ามา แต่พอเห็นผลกระทบที่ตามจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
หลายๆ แห่ง พ่ีก็ไม่อยากให้โรงงานเข้ามาในพ้ืนที่บ้านพ่ีแล้ว เพราะมีปัญหามลพิษ
มากมาย ทั้งควันด า ทั้งน้ าเสีย ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและสุขภาพของคนใน
ชุมชนด้วย” 

 
   (3) กระบวนการท างานของอุตสาหกรรมเมืองไทยนั้นผิดแปลกไปจากเดิม 
เช่น เมื่อเกิดการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบ้านได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้รับการ
แก้ไข จึงท าให้ความเชื่อมั่นของชาวบ้านที่มีต่อโรงงานหรือมีต่ออุตสาหกรรมลดลง ดังผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่ 22 (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ผมถึงบอกว่ากระบวนการท างานของอุตสาหกรรมเมืองไทยเนี่ยมัน
ผิดเพี้ยน สมมติว่าผมเป็นโรงงานที่ปล่อยมลพิษ ผมปล่อยน้ า ปลาตาย ผมควรจะท า
ยังไง คนที่สั่งปิดผมได้คืออุตสาหกรรมจังหวัด ผมก็ไปหาอุตสาหกรรมจังหวัด คุยกับ
อุตสาหกรรมจังหวัด จะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ ปรับปรุง 10 วัน หรือ 20 วัน แล้วก็
จบ เรื่องก็เงียบหายไป เพราะฉะนั้นคนที่มีอ านาจคืออุตสาหกรรมจังหวัด ไม่ใช่
ชาวบ้าน ชาวบ้านไม่สามารถสั่งอะไรได้เลยนะ ต้องอุตสาหกรรมจังหวัดสั่ง แล้ว
เมืองไทยเป็นเมืองทุจริต คอรัปชั่น แล้วจะไปเชื่อถือใครได้ ผมมีปัญหากับโรงงานคัด
แยกขยะในต าบล ปล่อย ปลาตาย เหม็น เราจับได้เลยว่ามันขุดหลุม ไปเอาน้ าเสียใน
โรงงานมาเทใส่หลุมไว้ เหม็นคลุ้งเลย อุตสาหกรรมจังหวัดมาดู นายอ าเภอมาดู รอง
ผู้ว่าฯ มาดู สว. มาดู อธิบดีกรมโรงงานมาดู ทุกวันนี้โรงงานก็ยังเปิดด าเนินกิจการ
อยู่ ไม่ได้มีการด าเนินคดีอะไร แล้วเราเป็นส่วนท้องถิ่น เราจะไปท าอะไร เมืองไทย
เป็นเมืองแห่งการทุจริต คอรัปชั่น เป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ผ่านไป เรื่องเหล่านี้มันท าให้
ความเชื่อมั่นของชาวบ้านที่มีต่อโรงงานหรือมีต่ออุตสากรรมเนี่ยลดลง” 
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  6) ผังเมืองจังหวัดระยอง 
  จากการศึกษา พบว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) มีพ้ืนที่อยู่ใน
ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตบังคับใช้ผังเมือง
รวมจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2549 ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น (บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 2555b: 2-
1 - 2-3) และในปัจจุบันพ้ืนที่โครงการฯ อยู่ในเขตของผังเมืองรวมจังหวัดระยองฉบับใหม่ ตาม
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 แสดงดังภาพที่ 4.1 และปัจจุบันพื้นที่
ของโครงการฯ ได้มีการประกาศการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงได้มีการประกาศการ
จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2555 ขึ้นใหม ่
  และจากการศึกษา กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 
พบว่า ในข้อ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีได้จ าแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยระบุว่าที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.9 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว 
ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินในบริเวณหมายเลข 5.1 ถึงหมายเลข 5.3 ที่
ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
รวมถึงข้อ 10 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ใน
อาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่  และข้อ 11 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่
อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด โดยรวมถึงห้าม
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกท้ายกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่โรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และห้ามจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบ
อุตสาหกรรม และในส่วนของรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวง ได้ก าหนดในข้อ 2 ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.16 ที่
ก าหนดไว้เป็นสีม่วง ให้ เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  โดยระบุว่า 2.10 เขต
อุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และได้ก าหนด
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ในข้อ 4 ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.9 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม โดย 4.1 ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 2,000 เมตร กับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลบางบุตรกับต าบลหนองบัว เขต
อุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และเส้นขนาน
ระยะ 6,500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 รวมทั้งได้ก าหนดในข้อ 5 ที่ดินใน
บริเวณหมายเลข 5.1 ถึงหมายเลข 5.3 ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดย 5.2 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ต าบลหนองบัวกับต าบลหนองละลอก เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ต าบลตาสิทธิ์ ต าบลหนองไร่ ต าบลละหาร ต าบลปลวกแดง ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง และ
ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537 และแนวเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าคลองระเวิง และป่าเขาสมเส็ด ยกเว้นบริเวณหมายเลข 2.8 และหมายเลข 2.10 ที่
ก าหนดไว้เป็นสีม่วง 
  และเมื่อได้ศึกษาเพ่ิมเติมจาก ผู้จัดการออนไลน์ (2554) พบว่า การขอจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ขัดกับร่างผังเมืองระยอง โดยตั้งอยู่บนพ้ืนที่อนุรักษ์เกษตรกรรม การ
จัดท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่โปร่งใส ความไม่เหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการ เพราะ
เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า และเสียงคัดค้านจากชาวบ้านค่ายไม่ได้รับความสนใจ จึงท าให้กลุ่มคนบ้านค่ายรัก
บ้านเกิดเดินทางมาชุมนุมหน้าบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 19 (ผู้น าชุมชนต าบลบางบุตร คนที่ 2, 2561) 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“เดิมทีพ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นเขตพ้ืนที่สีเขียว กฎหมายก าหนดไว้แล้วว่าเป็น
พ้ืนที่สีเขียว คือ เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม จะมาสร้างโรงงานไม่ได้ ซึ่งผมก็ไม่รู้
ว่าทางโรงงานเขาไปได้พ้ืนที่ตรงนั้นมาได้ยังไง ผมและชาวบ้านหลายคนก็ไม่โอเคใน
จุดนี้” 
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ภาพที่ 4.1 ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 
แหล่งที่มา: กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 
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 จากการศึกษา ด้านบริบทที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)  สามารถ
สรุปได้ว่า ประเด็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประเทศไทย พบว่า ในปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มีความชัดเจนและเหมาะสมต่อการปฏิบัติค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบุประเภทและขนาดของ
โครงการที่จะต้องท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไว้อย่างชัดเจน รวมถึงสิทธิของ
ชุมชน ซึ่งต่างจากในอดีต ที่ในทางปฏิบัตินั้นมีขั้นตอนในการจัดท ารายงานค่อนข้างมาก และในแต่ละ
ขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างนานในการด าเนินการ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในขณะนั้น ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ ในส่วนของประเด็นเรื่องกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประเทศไทยที่บังคับใช้ในขณะนั้น พบว่า สามารถใช้ได้จริง เพราะได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นในการด าเนินโครงการ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของโครงการและมี
บทบาทมากขึ้นในการด าเนินการของโครงการ ในส่วนของประเด็นเรื่องข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ที่
ท าการศึกษา พบว่า ทางบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) มีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้ง
เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยมีหลักการพัฒนาพ้ืนที่โครงการฯ จากการน ารูปแบบของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ หรือ Eco Industrial Town ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มา
ใช้เป็นกรอบในการออกแบบและพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและชุมชนอย่างยั่งยืน และเกิด
การพัฒนาไปพร้อมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และยังกล่าวถึงความเหมาะสมใน
ภาพรวมของที่ตั้งโครงการไว้ว่า ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตณ อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จึงได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวจากพ้ืนที่ชั้ นในให้เป็นพ้ืนที่
รองรับธุรกิจการค้า โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและท่าเทียบ
เรือมาบตาพุด และเพ่ือเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกที่ส าคัญ แต่ประชาชนในพ้ืนที่มองว่า
ไม่เหมาะสม เนื่องจากบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการฯ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และเป็น
แหล่งต้นที่น้ าที่ชาวบ้านใช้น้ าในการบริโภค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการเกษตรของ
ชาวบ้าน ในส่วนของประเด็นเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พบว่า แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 
2558-2561 ได้ระบุว่าจังหวัดระยองมีศักยภาพสูงในส่วนของการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และมีการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองนั้นมีหลายแห่ง และมีนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม
สะอาด เช่น อิเล็กทรอนิกส์ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โดยมีก าหนดขายพ้ืนที่ในปี 2556 เป็นต้นไป เป็น 1 
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ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองนั้น รวมอยู่ด้วย ในส่วนของประเด็นเรื่องทัศนคติของประชาชน
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในปัจจุบัน เป็น
ความต้องการของภาคเอกชน ไม่ได้เป็นความต้องการของคนในพ้ืนที่โดยตรง และคิดว่าเกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี ในส่วนของประเด็นเรื่องผังเมืองจังหวัดระยอง พบว่า พ้ืนที่โครงการฯ ได้มีการประกาศ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และอยู่ในเขตของผังเมืองรวมจังหวัด
ระยองฉบับใหม่ ตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 
 
 4.1.2 ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 ปัจจัยน าเข้าที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของโครงการ
และประชาชนเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2) ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล และ 3) ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของโครงการและประชาชนเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้ 
   (1) จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 27 (ผู้บริหารระดับสูงของ
โครงการฯ) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
   (2) ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ยังไม่เข้าใจถึงความหมาย
และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทราบเพียงว่าก่ อน
โครงการจะมาก่อสร้าง ต้องมีการให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชน ต้องมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
แต่ยังไม่ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
ละเอียด ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 10 (ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 3, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“เรื่องกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผมไม่ค่อยได้
ศึกษา ก็พอรู้ว่ามีกฎหมายตัวไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง แต่ผมจ าไม่ได้หมดนะ ผมก็ไม่ได้รู้
ละเอียด ผมก็รู้แค่ว่าทางโครงการก็ต้องมาให้ข้อมูลกับชาวบ้าน มาท าเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น จัดท ารายงาน ซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ แต่ผมก็รู้แค่นี้ ผมไม่ได้ศึกษา
เพ่ิมเติม” 

 
   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 01 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 1, 
2560) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  
 

“กฎหมายก็พอรู้บ้าง แต่ไม่ได้รู้ทั้งหมด ไม่ได้รู้อะไรมากมาย เวลามีปัญหา
เข้ามาที ชาวบ้านก็มาประชุมร่วมกัน แล้วค่อยศึกษากฎหมายมาตรานั้น มาตรานี้ 
จ ากฎหมายไม่ได้หมด มันมีหลายมาตรา ส่วนขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ก็พอรู้บ้าง แต่ก็ไม่ทั้งหมด ชาวบ้านส่วนใหญ่เองก็ยังไม่รู้เลยว่าขั้นตอน
มันมีอะไรบ้าง” 

 
  2) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
  จากการสัมภาษณ์  พบว่า ประเด็นเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ 
สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้ 
   (1) ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลของโครงการฯ ที่ไม่เพียงพอ อีกทั้ง
ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของโครงการฯ ได้ รวมทั้งข้อมูลจากโครงการฯ ยังขาดความ
ชัดเจน จึงไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลของทางโครงการฯ มีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ดังผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 04 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 4, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าข้อมูลทางโครงการมีความครบถ้วนและถูกต้องมาก
น้อยแค่ไหน เพราะเขาให้ข้อมูลโครงการแก่ชาวบ้านน้อยมาก ตัดสินอะไรไม่ได้เลย 
ชาวบ้านบางคนรู้แค่ว่าจะมีโรงงานมาสร้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างโรงงานอะไร สร้าง
แบบไหน แล้วจะเกิดผลกระทบอะไรกับชาวบ้านบ้าง คือเรารู้ข้อมูลโครงการน้อย
มากและไม่มีข้อมูลอะไรที่ชัดเจน” 
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   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 08 (ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 1, 
2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะ เพราะผมไม่ค่อยได้รับข้อมูล ไม่รู้
ด้วยว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง เพราะการสื่อสารไม่ชัดเจน เขามีการจัดประชุมชี้แจง
ข้อมูลโครงการ แต่ไม่ได้มาเป็นทางการอะไรมากมาย ไม่รู้ว่าเขาจะมาท าอะไร แบบ
ไหน อย่างไร ไม่มีข้อมูลที่ละเอียดชัดเจน คนที่มาชี้แจงข้อมูลโครงการก็ยังไม่มีความ
ชัดเจนเลย” 

 
   (2) บุคลากรที่ให้ข้อมูลโครงการฯ และตอบข้อสงสัยของประชาชนเป็น
บุคลากรของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งเมื่อประชาชนมีค าถามหรือข้อสงสัย บุคลากรของบริษัทที่ปรึกษาไม่
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 06 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 6, 
2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ตอนที่เขามาจัดประชุม ที่มาให้ข้อมูลโครงการ ชาวบ้านหลายคนมีข้อ
สงสัย มีค าถาม เขาก็ถามกันไป แต่ก็ได้ค าตอบบ้างไม่ได้ค าตอบบ้าง คนให้ข้อมูล
โครงการไม่สามารถตอบค าถามชาวบ้านได้อย่างชัดเจน” 

 
3) ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย 

  จากการศึกษาเอกสาร พบว่า ประเด็นเรื่องความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียใน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ 
พบว่า ทางโครงการฯ ได้ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็น 1) ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 2) 
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ หมายถึง หน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 3) องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น 
และนักวิชาการอิสระ 4) สื่อมวลชน และ 5) ประชาชนที่สนใจทั่วไป (บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 
2553: 15-16) ซึ่งอาจยังไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้ 
   (1) บุคลากรในการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ ยังไม่เพียงพอ ท าให้ไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้
เสีย ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 02 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 2, 2560) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“เจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของโครงการมีน้อยเกิน ทั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ลงเก็บข้อมูลหรือส ารวจพ้ืนที่ของชุมชน ยังมีน้อย
เกินไป ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับข้อมูลจากโครงการ อยากให้เขาหาก าลังคนมาให้
มากกว่านี้ จะได้ประชาสัมพันธ์ได้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่” 

 
   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 17 (ผู้น าชุมชนต าบลหนองบัว คนที่ 3, 
2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“คนที่มาให้ข้อมูลโครงการมีไม่มากพอ และวิธีการให้ข้อมูลก็ยังไม่
เหมาะสม การกระจายข้อมูลจึงยังไม่ทั่วถึงทุกบ้านทุกครัวเรือน ทางโครงการควร
จัดหาคนที่ให้ข้อมูลหรือชี้แจงข้อมูลโครงการมามากกว่านี้ ชาวบ้านจะได้รับรู้กัน
ครบทุกครัวเรือน” 

 
   (2) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษามุ่งเน้นประชาชนในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 
กิโลเมตร รอบพ้ืนที่โครงการฯ เป็นหลัก ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการฯ และประชาชนในพ้ืนที่คิดว่าทางโครงการฯ ยังให้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
ตามที่โครงการฯ ได้ก าหนดไว้ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 03 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 3, 2560) 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

 “พ่ีไม่รู้ว่าผู้มีส่วนได้ เสียของโครงการมีใครบ้าง แต่ พ่ีคิดว่าไม่น่าจะ
ครอบคลุมนะ เพราะแค่ชาวบ้านในพ้ืนที่ยังรับรู้กันไม่ทั่วเลย ส่วนมากโครงการเขา
จะเน้นไปที่ผู้น าหมู่บ้านหรือแกนน ามากกว่า ชาวบ้านบางคนที่ไม่รู้ข้อมูลโครงการก็
มี แต่ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ นี้ พ่ีก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับข้อมูลโครงการหรือไม่ หรือเขาได้รับ
ข้อมูลที่มากน้อยแค่ไหน” 

 
   และจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 27 (ผู้บริหารระดับสูงของ
โครงการฯ, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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 “ตอนที่จะจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ทางเราได้เชิญหมดเลยครับ 
ตามข้อก าหนด ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหน่วยงานราชการ ชุมชน ผู้น าชุมชน ทุก
คนที่อยู่ในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร เชิญหมดเลยครับ เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ” 

 
   และจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 25 (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, 
2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 
  “ผมคิดว่าการก าหนดผู้มีส่วนได้เสียของส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. มีความครอบคลุมเหมาะสมในระดับ
หนึ่ง แต่ทางโครงการจะต้องดูสภาพหรือบริบทของพ้ืนที่ด้วยว่ามีความครอบคลุม
เหมาะสมแล้วหรือไม่ หรือควรต้องเพ่ิมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
นั้น ๆ คือน าข้อก าหนดผู้มีส่วนได้เสียของ สผ. มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ ที่
โครงการท าการศึกษา เพราะแต่ละพ้ืนที่ก็มีความแตกต่างกันไป จึงควรปรับให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ๆ” 

 
 จากการศึกษา ด้านปัจจัยน าเข้าที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของโครงการและประชาชนเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พบว่า บุคลากรของโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตรยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ไม่ทราบถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในส่วนของประเด็นเรื่องความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลของโครงการฯ ที่ไม่เพียงพอ อีกทั้ง
ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของโครงการฯ ได้ รวมทั้งข้อมูลจากโครงการฯ ยังขาดความ
ชัดเจน โดยบุคลากรที่ให้ข้อมูลโครงการฯ และตอบข้อสงสัยของประชาชนเป็นบุคลากรของบริษัทที่
ปรึกษา ซึ่งเมื่อประชาชนมีค าถามหรือข้อสงสัย และบุคลากรของบริษัทที่ปรึกษาไม่สามารถให้ข้อมูล
ได้อย่างชัดเจน และในส่วนของประเด็นเรื่องความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ทางโครงการฯ ได้
ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็น 1) ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 2) หน่วยงานในระดับต่าง ๆ 
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หมายถึง หน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3) องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น และนักวิชาการ อิสระ 4) 
สื่อมวลชน และ 5) ประชาชนที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความเห็นว่าบุคลากรในการ
ด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการฯ ยังไม่เพียงพอ และการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษามุ่งเน้นประชาชนในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 
กิโลเมตร รอบพ้ืนที่โครงการฯ เป็นหลัก ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการฯ 
 
 4.1.3 กระบวนการ (Process) 
 ด้านกระบวนการที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาโดยแบ่งเป็น 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การเริ่มต้นเร็ว 2) วิธีการเหมาะสม 3) ความ
โปร่งใสของกระบวนการ 4) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 5) กระบวนการมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อก าหนด โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การเริ่มต้นเร็ว 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประเด็นเรื่องการเริ่มต้นเร็วในการจัดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ สามารถแยก
ประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้ 
   (1) ประชาชนรับทราบข้อมูลของโครงการฯ ก่อนที่จะท าการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่นาน ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 10 (ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 3, 2561) 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ก็รู้ก่อนที่เขาจะมาท าโครงการล่วงหน้าไม่เท่าไหร่ รู้จากภาคเอกชนที่เขา
มาด าเนินการ ก่อนที่จะท าการศึกษา EHIA เขาก็ได้เอาเอกสารต่าง ๆ มาแจก เป็น
รายละเอียดโครงการ ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้ และได้รับข้อมูลจากทางตัวแทนของ
โครงการเพียงอย่างเดียว” 

 
   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 05 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 5, 
2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“ส่วนตัวพ่ี ได้รับข้อมูลโครงการก่อนเขามาจัดกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นได้ไม่กี่วันเอง รู้จากที่ชาวบ้านเขาพูดต่อ ๆ กันมา พ่ีว่าเขาอาจะมาให้ข้อมูล
นานแล้ว อาจเป็นช่วงที่พ่ีไม่อยู่ พ่ีจึงไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนี้ หรืออาจเกิดจากการ
ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลของทางโครงการยังไม่ดีพอก็ได้ เพราะชาวบ้านหลายคน
ทีไ่ม่รู้ก็ยังมี ไม่ได้รู้ทุกคน” 

 
  2) วิธีการเหมาะสม 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประเด็นเรื่องวิธีการในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ สามารถแยก
ประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้ 
   (1) วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพที่ทางผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่ปรึกษาเลือกปฏิบัตินั้นยังไม่ถูกต้องตามหลักการ 
ขัน้ตอน และไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชนและลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 
14 (ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 7, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“พ่ีคิดว่าการมีส่วนร่วมของทางโครงการยังไม่เหมาะสมนะ เขาควรให้
ความส าคัญกับชาวบ้านมากกว่านี้ เขามีมาส ารวจหมู่บ้านอยู่นะ แต่ก็ไม่ได้มาถาม
ทั้งหมดหรอก อีกอย่างตอนที่เขาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น บางคนก็รู้ บางคนก็ไม่รู้ 
ไปกันแค่ไม่กี่คนเอง น้อยมาก ท าไม่นานก็จบ มีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ แต่ก็ให้เวลาค่อนข้างน้อย” 

 
  และ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 26 (องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม, 2561) ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า 
 

“ผู้ประกอบการโครงการควรเลือกใช้วิธีการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้
เหมาะสม ซึ่งอาจจะต้องใช้หลายวิธีนะ โดยต้องเลือกวิธีให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และสภาพชุมชนด้วย พ่ีมองว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ควรเลือกใช้หลาย ๆ วิธี 
เพ่ือให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย ตรงนี้พี่ว่าจะท าให้ชาวบ้านเปิดใจมากข้ึน” 
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  3) ความโปร่งใสของกระบวนการ 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประเด็นเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ สามารถแยก
ประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้  
   (1) ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความเห็นว่าผู้ประกอบการโครงการยังขาด
ความโปร่งใสในการด าเนินการต่าง ๆ ของโครงการฯ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 15 (ผู้น าชุมชนต าบล
หนองบัว คนที่ 1, 2560) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“กระบวนการที่ท าการศึกษาผลกระทบมันก็มีเหล่เหลี่ยมบ้าง อย่างตอน
ที่มาจัดท าประชุมย่อย เขาจะเอาเอกสารไปให้ชาวบ้านเซ็นต์โดยที่ไม่มีหัวเอกสาร 
ไม่มีบอกว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นเรื่องอะไร เขาท าเพ่ือให้ครบกระบวนการของ
เขาเท่านั้น ไม่ได้ชี้แจงบอกให้ชาวบ้านเข้าใจว่าจะมาท าการศึกษาเรื่องนี้” 

 
   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 22 (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบุตร, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“กระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการมันเชื่อถือไม่ได้ มันไม่ชัด คือ
กระบวนการมันถูกต้อง เขามีขั้นตอนการด าเนินงานของเขาอยู่ว่า 1 2 3 4 จะต้อง
ท าอะไรบ้าง แต่การมีส่วนร่วมของชาวบ้านมันไม่มากพอ ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง เขาท าเพ่ือให้กระบวนการมันผ่าน มันถึงได้เป็นปัญหาตามมาทีหลัง” 

 
  4) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ประเด็นเรื่องระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการฯ สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้ 
   (1) ทางผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการให้ข้อมูล
โครงการแก่ประชาชน และมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่ 20 (ผู้น าชุมชนต าบลบางบุตร คนที่ 3, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 



 118 

“เขามาแจกเอกสารให้ครบ มีการจัดเวที เพ่ือ ให้ข้อมูลโครงการแก่
ประชาชน เพราะเขาต้องท าจนครบกระบวนการตามกฎหมาย เขาก็ให้ข้อมูลมาก
ที่สุด เพราะเขาจะต้องท าเรื่องนี้ให้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น” 

 
   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 07 (ประชาชนต าบลหนองบัว 
คนที่ 7, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“มีคนมาคุยก่อนว่าจะท าโครงการนี้ แต่ข้อมูลข่าวสารมันน้อยมาก มาไม่ถึง
ชาวบ้าน ช่วงแรกเขาก็มาคุยกับผู้น าก่อน มันก็เลยไม่ถึงชาวบ้านอย่างเราไง แต่ตอน
หลังก็มีการเข้าไปคุยชี้แจ้งกับชาวบ้าน ให้ข้อมูลกับชาวบ้านมากข้ึน” 

 
   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 11 (ประชาชนต าบลบางบุตร 
คนที่ 4, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ทางโครงการเขาก็มีการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นอยู่นะ มา 2-3 
ครั้ง ได้มั้ง มาแบบไม่ได้เป็นทางการอะไรมาก เขาก็จะชี้แจงข้อมูลโครงการว่าจะท า
แบบนั้นแบบนี้นะ เป็นโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะ พอเรามีค าถาม เรา
ถามเขาไป เขาให้ค าตอบที่ไม่เคลียร์ จนเราเองเริ่มสับสน” 

 
  5) กระบวนการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อก าหนด 
  จากการศึกษา เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น การก าหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) (บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 2553: 10) ได้ระบุว่า 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การก าหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 
16 มิถุนายน 2552) ที่บังคับใช้ขณะนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการมีความครบถ้วนครอบคลุมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ระบุว่า “การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน
ด้านสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการการศึกษาสิ่ งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้มีความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว” รวมถึง
ประกาศกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิ จการที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบรุนแรงทั้ งทางด้ านคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552) ที่บังคับใช้ขณะนั้น ทาง บริษัท ไออาร์
พีซี จ ากัด(มหาชน) จึงได้ก าหนดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพ่ือให้
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฏหมายข้างต้น โดยมอบหมายให้บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด  เป็น
ผู้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
ของภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต่อไป 
  และจากการศึกษา รายงานการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) (บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด, 2555a: 1-4 
– 1-5) ได้ระบุว่า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาส
เสริมสร้างและกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการด าเนิน
โครงการ โดยการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 
กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ตั้งโครงการ โดยมีแนวทางและวิธีด าเนินการตามประกาศกระทรวงกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552) ท้ายประกาศฯ โดยก าหนดให้มีการ
ด าเนินงานตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็น
กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เพ่ือประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
กระบวนการและแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อมูลแนวทาง
ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แนวคิด และความคิดเห็นเบื้องต้นจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ ครั้งที่ 2 เป็น
กิจกรรมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงาน (Focus Group) 
เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการน าเสนอประเด็นกังวลและ
แนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพ่ือให้กระบวนการประเมินเป็นไป
อย่างรอบด้านมากที่สุด และครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมน าเสนอผลการศึกษาและ (ร่าง) มาตรการการ
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จัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) วัตถุประสงค์เพ่ือน า
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจในโครงการและน าข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่ากระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของ โครงการนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) มีความสอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อก าหนด แต่ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์
ประชาชนในพ้ืนที่ พบว่า การด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการมีความสอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อก าหนด ซึ่งหากไม่ด าเนินการ
ตามข้อกฎหมายดังกล่าวก็อาจไม่ได้รับการอนุมัติ และอาจส่งผลให้โครงการฯ ไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได ้ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 20 (ผู้น าชุมชนต าบลบางบุตร คนที่ 3, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“โครงการแบบนี้เขาต้องมี Road Map เขารู้ว่าต้องท าอะไรก่อน หน้า-หลัง 
จะมีข้ันตอน เพียงแต่ว่าหลายขั้นตอนมันไม่โปร่งใส เขาก็ท าตามขั้นตอนแหละ พวก
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาไม่กล้าลัดขั้นตอนหรอก เพราะถ้ามีกระบวนการ
ที่มันผิดพลาดเนี่ย มันคือล้มเลยนะ ที่ปรึกษาเขาก็ไม่กล้าท าหรอก เพียงแต่ว่ามันไม่
โปร่งใส มันไม่ชัดเจน อันไหนที่มันรวบได้ก็รวบมา แต่ถูกกฎหมายนะ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ 3-4 ช่องทาง แต่ไม่พูดถึงว่าช่องทางท่ีน าเสนอ มันเหมาะสมไหม มัน
เข้าถึงประชาชนหรือเปล่า” 

 
 จากการศึกษา ด้านกระบวนการที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นเรื่องการเริ่มต้นเร็ว พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่นั้นรับทราบข้อมูลของ
โครงการฯ ก่อนที่จะท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่นาน และข้อมูลค่อนข้างน้อย ในส่วนของ
ประเด็นเรื่องวิธีการเหมาะสม พบว่า วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ทางผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่ปรึกษาเลือกปฏิบัตินั้นยังไม่ถูกต้อง
ตามหลักการ ขั้นตอน และไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชนและลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ในส่วน
ของประเด็นเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีความเห็นว่า
ผู้ประกอบการโครงการยังขาดความโปร่งใสในการด าเนินการต่าง ๆ ของโครงการฯ  ในส่วนของ
ประเด็นเรื่องระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ทางผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่
ปรึกษาได้ด าเนินการให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชน และมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
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ประชาชน ซึ่งจัดอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับที่ 2 และในส่วนของประเด็นเรื่อง
กระบวนการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อก าหนด พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) ได้ด าเนินการตามกฎหมายการส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างครบถ้วน ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์การวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การก าหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2552) ที่บังคับใช้ขณะนั้น รวมถึงประกาศกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552) ที่บังคับใช้
ขณะนั้นด้วย โดยมีการด าเนินงานตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 3 ครั้ง  
ซึ่งถือได้ว่ามีความสอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อก าหนด แต่อย่างไรก็ตามยังเกิดการต่อต้านจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวยังไม่สามารถให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการอย่างแท้จริง 
 
 4.1.4 ผลผลิต (Product) 
 ด้านผลผลิตที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยแบ่งเป็น 4 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  2) การน า
ความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไปพิจารณาในการจัดท า 3) การปรับปรุงรายงานตาม
ความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ และ 4) ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อรายงาน โดยในแต่ละ
ประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์  พบว่า  ประเด็นเรื่องรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ ดังนี้ 
   (1) ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตรยังไม่เคยเห็นเล่ม
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของทางโครงการ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 05 
(ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 5, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 
 



 122 

“พ่ีเองยังไม่เคยเห็นเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะ คิด
ว่ายังไม่มีมานะ เพราะถ้ามีเล่มรายงานมาแล้ว ทาง อบต. ผู้น า เขาก็ต้องบอกแล้ว
ล่ะ เพราะพวกเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าทางโครงการจะน าเสนอข้อมูลออกมา
ยังไง แต่นี้ยังไม่เห็นเลย” 

 
   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 21 (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“เล่มรายงานผมยังไม่เห็นเลยนะ เขาอาจจะเอามาให้แล้ว แต่ถ้าไม่ได้แจ้ง 
ก็คงไม่มีใครรู้ เขาก็อาจจะทิ้งไว้ที่ อบต. เล่มนึง ก็เหมือนหนังสือเล่มนึงที่มาวางทิ้งไว้ 
ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไร อาจทิ้งไว้หมู่บ้านละเล่ม ไม่มีใครรู้ว่ามันคือหนังสืออะไร เขา
ไม่ได้แจ้ง ไม่ได้บอกอะไร คือ เป็นเล่มโครงการ เอาไปวางไว้ที่หมู่บ้าน พอไม่ ได้แจ้ง 
ชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจ” 

 
   (2) ประชาชนมองว่าการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพนั้นเป็นรูปแบบผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยทางโครงการฯ ต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาท ารายงาน
ฯ บริษัทที่ปรึกษาก็มีหน้าที่ท าให้รายงานฯ ผ่าน ซึ่งการด าเนินงานต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้ประกอบการโครงการ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 22 (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
บุตร, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ตัวผมเและชาวบ้านหลายคนก็มองว่าทางโครงการต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ท ารายงานฯ เพราะเขาต้องท าตามกฎหมาย แล้วบริษัทที่ปรึกษาก็มีหน้าที่ท าให้
รายงานฯ ผ่าน และกระบวนการต่าง ๆ นั้น ต้องเป็นไปตามความต้องการของ
เจ้าของโครงการ ซ่ึงไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลในรายงานฯ นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง” 

 
  2) การน าความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไปพิจารณาในการจัดท า 
  จากการสัมภาษณ์ประเด็นเรื่องการน าความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ 
ไปพิจารณาในการจัดท า สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ ดังนี้ 
   (1) ทางโครงการฯ ได้น าความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไป
พิจารณาในการด าเนินการส่วนต่าง ๆ ของโครงการฯ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 27 (ผู้บริหารระดับสูง
ของโครงการฯ, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“ทางโครงการได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอ
แนวทาง เสนอความคิดเห็น ในการจัดท าโครงการ และทางเราก็ได้รวบรวม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดท าต่อไป มีรายงาน
สรุปผลหลังจากการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพียงแต่ไม่ได้แจ้ง
ให้ชุมชนทราบว่าโครงการมีการน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ไปปรับในการจัดท า
โครงการตรงส่วนไหนบ้าง” 

 
   (2) ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่ทาง
โครงการฯ เพ่ือให้โครงการฯ ได้น าไปพิจารณาและปรับการด าเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสม แต่ไม่
ทราบว่าทางโครงการฯ ได้น าความเห็น/ข้อเสนอแนะไปพิจารณาหรือไม่ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 02 
(ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 2, 2560) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ตอนที่ไปร่วมฟังชี้แจงข้อมูลโครงการ เขาก็ให้ชาวบ้านและผู้ที่ มีส่วน
เกี่ ยวข้องได้ เสนอข้อเสนอแนะ ชาวบ้ านหลายคนก็ได้แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้ทางโครงการได้น าไปพิจารณา แต่พวกเราก็ไม่มีใครรู้ว่าทาง
โครงการได้น าไปพิจารณาในการท าโครงการหรือไม่ เพราะเขาก็ไม่ได้แจ้งเราว่าได้
น าไปพิจารณาหรือเปล่า” 

 
   เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 08 (ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 1, 
2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“หลังจากชี้แจงข้อมูลโครงการ เขามีเป็นแบบสัมภาษณ์มาให้ชาวบ้านเขียน
เลย ผมเองก็เขียนค าถามหลายอย่างที่ผมสงสัย และเขียนข้อเสนอแนะไปด้วย ทาง
โครงการก็บอกว่าจะรับไว้พิจารณาดู แต่ก็ไม่รู้ว่าเอาพิจารณาจริงไหม และจะน าไป
ปรับการท าโครงการตามท่ีชาวบ้านหลายคนเสนอไปบ้างไหม ตรงนี้ผมไม่รู้เลย” 

 
  3) การปรับปรุงรายงานตามความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ 
  จากการสัมภาษณ์ประเด็นเรื่องการปรับปรุงรายงานตามความเห็นของภาคส่วน 
ต่าง ๆ นั้น พบว่า ทางโครงการฯ มีการน าความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไปพิจารณา
และปรับปรุงบ้างบางส่วนตามความเหมาะสม ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 27 (ผู้บริหารระดับสูงของ
โครงการฯ, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“หลังจากรวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทางโครงการก็ได้น าข้อคิดเห็นเหล่านี้
ไปพิจารณาและน าไปปรับปรุงบ้างบางส่วนตามความเหมาะสม ไม่ได้น าทุก
ข้อคิดเห็นทุกข้อเสนอแนะมาปรับทั้งหมด เราไม่สามารถท าตามได้ทั้งหมด” 

 
  4) ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อรายงาน 

จากการสัมภาษณ์ประเด็นเรื่องความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อรายงาน พบว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่สามารถบอกได้ว่าพึงพอใจหรือไม่ เนื่องจากยังไม่เคยเห็นรูปเล่มรายงานดังกล่าว 
ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 04 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 4, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“แค่ข้อมูลโครงการ ผมยังรู้ไม่เยอะเลย เล่มรายงานเป็นยังไง คงไม่มีใคร
เคยเห็นหรอก ผมคงบอกไม่ได้ว่าพอใจต่อเล่มรายงานหรือไม่ แต่ผมและชาวบ้านคน
อ่ืน ๆ ไม่พอใจกับการที่เขาจะมาสร้างโรงงานพ้ืนที่นี้เลย แถวนี้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
การเกษตร เขาก็น่าจะรู้ดีว่าจะต้องมีผลเสียต่อการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่
อย่างมาก” 

 
  เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 05 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 5, 2561) 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“อย่างที่ พ่ีบอกไปตอนแรกแหละ ว่าพ่ียังไม่เคยเห็นเล่มรายงานของ
โครงการเลย คงให้ข้อมูลตรงส่วนนี้ไม่ได้ แต่ถ้าถามว่าพอใจต่อการการด าเนินการ
ของโครงการไหม บอกเลยว่าไม่พอใจอย่างมาก ข้อมูลโครงการก็ไม่ชัดเจน การให้
ข้อมูลชาวบ้านก็ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม ไม่มีความจริงใจเลย” 

 
 จากการศึกษา ด้านผลผลิตที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) สามารถสรุปได้ว่า 
ประเด็นเรื่องรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
หนองบัวและต าบลบางบุตรยังไม่เคยเห็นเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของทางโครงการ และประชาชนมองว่าการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพนั้นเป็นรูปแบบผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง ซึ่งโครงการฯ ต้องจ้างบริษัทท่ีปรึกษาท ารายงานฯ บริษัทที่
ปรึกษาก็มีหน้าที่ท าให้รายงานฯ ผ่าน การด าเนินงานต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ผู้ประกอบการโครงการ ในส่วนของประเด็นเรื่องการน าความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ 
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ไปพิจารณาในการจัดท า พบว่า ทางโครงการฯ ได้น าความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไป
พิจารณาในการจัดท า นอกจากนี้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่
ทางโครงการฯ เพ่ือให้โครงการฯ ได้น าไปพิจารณาและปรับการด าเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสม แต่ไม่
ทราบว่าทางโครงการฯ ได้น าความเห็น/ข้อเสนอแนะไปพิจารณาหรือไม่ ในส่วนของประเด็นเรื่องการ
ปรับปรุงรายงานตามความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ  พบว่า ทางโครงการฯ มีการน าความเห็น/
ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไปพิจารณาและปรับปรุงบ้างบางส่วนตามความเหมาะสม และใน
ส่วนของประเด็นเรื่องความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อรายงาน พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ไม่
สามารถบอกได้ว่าพึงพอใจหรือไม่ เนื่องจากยังไม่เคยเห็นรูปเล่มรายงานดังกล่าว 
 
 4.1.5 ผลกระทบ (Impact) 
 ผลกระทบที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) การลดความขัดแย้ง 2) ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโครงการ และ 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การลดความขัดแย้ง 
  จากการสัมภาษณ์ประเด็นเรื่องการลดความขัดแย้ง พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ แต่
ต้องเป็นการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 14 
(ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 7, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“พ่ีคิดว่าช่วยได้นะ ช่วยได้มากเลยนะ ถ้าโครงการให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมมากขึ้น เลือกใช้วิธีการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับชุมชน และครอบคลุมพ้ืนที่ที่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ถ้าโครงการเขาให้ความส าคัญกับชุมชนมากตั้งแต่เริ่มแรก 
พ่ีมองว่าจะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้มากเลยนะ” 

 
  และ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 22 (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร, 2561) 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“การมีส่วนร่วมมันก็มีส่วนช่วยลดความขัดแย้งได้นะ แต่เวลาชาวบ้านเขามี
ธงในใจเนี่ย คือ ไม่อยากได้ กระบวนการต่อมาคือ ไม่อยากท า ไม่อยากมีส่วนร่วม 
ไม่อยากหันกลับไป เพียงแต่ว่าหลาย ๆ หน่วยงานก็พยายามน ากระบวนการมาท า
ให้มันถูกกฎหมายนะ โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงชาวบ้านเลยว่าชาวบ้านจะรู้สึกอย่างไร” 

 
  2) ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโครงการฯ 

จากการสัมภาษณ์ประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโครงการฯ พบว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เชื่อมั่นต่อโครงการฯ เนื่องจากได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อ่ืนที่ทาง
ผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวรับผิดชอบอยู่ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 16 (ผู้น าชุมชนต าบลหนองบัว 
คนที่ 2, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“เราก็คิดว่าไม่น่าเชื่อถือ เราถึงได้ร่วมกันคัดค้าน เขาบอกว่าโครงการของ
เขาเนี่ ย  ไม่มีมลภาวะ เขาจะท าแต่ อุตสาหกรรมที่ เป็น อุตสาหกรรมสีขาว 
อุตสาหกรรมสะอาด แต่เรารู้ว่าเขาเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มัน
สร้างผลกระทบ คือ ท าเฉพาะปิโตรเคมี แล้วอยู่ ๆ คุณจะมาท าอุตสาหกรรมสีขาว 
ที่มันสะอาด มันเป็นไปไม่ได้ แล้วเราก็เห็นมาแล้วด้วยว่าเวลาเขาท าอุตสาหกรรมที่
เขาประกอบการอยู่ เป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สร้างผลกระทบให้กับพ้ืนที่อ่ืน เช่น 
ในตัวเมืองระยองที่เขามีอยู้แล้ว มีผลกระทบมากมาย แล้วยังขยายมาท าพ้ืนที่ใน
ส่วนของบ้านค่ายอีก” 

 
  และ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 13 (ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 6, 2561) ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า  
 

“ที่ผ่านมาโรงงานได้ก่อผลกระทบมากมายในตัวเมืองระยอง แล้วจะท า
อย่างไรให้ชาวบ้านเชื่อใจ ขาดความเชื่อถือไปแล้ว เพราะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
มันส าคัญมากนะ ถ้าโรงงานเกิดชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบแน่ ๆ ทั้งสุขภาพ ทั้ ง
การเกษตร และลูกหลานในอนาคตจะอยู่กันอย่างไร” 
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  3) ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียไม่ถึงขั้น
รุนแรง เนื่องจากบริบทของคนไทยจะมีนิสัยประนีประนอมและพยายามหาเหตุผลมาอธิบาย ดังผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 19 (ผู้น าชุมชนต าบลบางบุตร คนที่ 2, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ปัญหาระหว่างชาวบ้านกับโรงงานนี้อาจจะมีบ้าง แต่ไม่รุนแรง เพราะว่า
บริบทของคนไทยเนี่ยไม่ใช่คนเหมือนชนชาติอ่ืนนะ คนไทยเรายังมีนิสัยของการ
ประนีประนอม คือถ้าคนไทยลุกขึ้นมาพูดเนี่ย นี้คือหนักแล้วนะ โดยนิสัยเราจะ
อดทน อดทนหน่อย พยายามหาเหตุผลอธิบาย โดยนิสัยคนไทยจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้า
ลุกขึ้นมาโวยวายถือว่าหนักแล้ว” 

 
  และ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 06 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 6, 2561) ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า 
 

“ช่วงแรกต้องยอมรับว่าค่อนข้างรุนแรง แต่ช่วงหลังระยะเวลามันก็เยียวยา
ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ถือว่าไม่รุ่นแรง เพราะข้อมูลโครงการมันน้อยมาก ชาวบ้านก็อยาก
ได้ข้อมูลที่มันมากขึ้น อยากได้ข้อมูลที่มันชัดเจนมากขึ้น เมื่อขอข้อมูลเพ่ิม แต่ไม่ได้
อะไรกลับมาเลย จึงเป็นเหตุให้เกิดการคัดค้านโครงการ คือถ้าเขามีความจริงใจ
มากกว่านี้ เห็นความส าคัญของชาวบ้านมากกว่านี้ ความสัมพันธ์คงจะดีกว่านี้อีก” 

 
 จากการศึกษา ด้านผลกระทบที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) สามารถ
สรุปได้ว่า ประเด็นเรื่องการลดความขัดแย้ง พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ แต่ต้องเป็นการมีส่วนร่วมที่
เหมาะสมและครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนของประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนที่
มีต่อโครงการ พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เชื่อมั่นต่อโครงการ เนื่องจากได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ อ่ืนที่ทางผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวรับผิดชอบอยู่  และในส่วนของประเด็นเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้
เสียไม่ถึงขั้นรุนแรง เนื่องจากบริบทของคนไทยจะมีนิสัยประนีประนอมและพยายามหาเหตุผลมา
อธิบาย 
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4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 
 4.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) 
 จากการศึกษา พบว่า สามารถแยกประเด็นของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ได้ดังนี ้
  1) การมีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ เป็นสิ่งส าคัญ ทางโครงการฯ ต้องให้
ความส าคัญกับประชาชนในพ้ืนที่ และให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ดังผู้ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่ 22 (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ถ้าเป็นวิธีที่เป็นทางออกเนี่ยนะ ผมเคยคุยกับ IRPC ผมบอกกระบวนการ
ที่คุณเริ่มมาตามแผนของคุณนั้น มันขาดการมีส่วนร่วมกับประชาชนเป็นอย่างมาก 
ชาวบ้านไม่รู้ คนเรามักจะกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ แล้วก็ไม่เสาะแสวงหาความรู้ด้วย 
ว่าสิ่งที่เรากลัวคืออะไร ยิ่งคุณปิด คนยิ่งกลัว แต่ถ้าชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม 
รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ผลที่ตามมาอาจดีกว่านี้” 

 
  2) การเลือกใช้วิธีการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ มีความส าคัญต่อการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการฯ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 24 
(เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้วย โดย
ต้องพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน เช่น ประเภทและขนาดของโครงการ ลักษณะ
ของพื้นที่ที่แตกต่างกัน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าวิธีเดียวไม่ได้ 
ต้องประกอบด้วยกระบวนการย่อยที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ” 
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  3) การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน การพูดคุยกันของทุกฝ่าย การท าความเข้าใจกันและกัน 
จะช่วยให้การด าเนินงานดีขึ้น ชาวบ้านจะเปิดใจและรับฟังมากขึ้น และปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลง ดัง
ผู้ให้สัมภาษณล์ าดับที่ 17 (ผู้น าชุมชนต าบลหนองบัว คนที่ 3, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ถ้าโครงการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ชาวบ้าน อธิบายข้อมูลของโครงการให้
ชัดเจน ชาวบ้านรับรู้ข้อมูล รับรู้ขั้นตอนหรือกระบวนการท างานต่าง ๆ ของ
โครงการ พูดคุยกับชาวบ้านและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย ท าความเข้าใจให้
ตรงกัน เพราะเมื่อมีการพูดคุย มีความเข้าใจที่ตรงกัน การด าเนินงานก็จะดีขึ้น 
ชาวบ้านจะเปิดใจและรับฟังมากขึ้น และปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลง” 

 
  4) ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพ้ืนที่ ถ้าประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ และสามารถ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 25 (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, 2561) ได้
ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ความรู้ความเข้าใจของประชาชนก็เป็นสิ่งส าคัญนะ คือ ถ้าเขามีความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการนี้ เขาจะรู้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง ต้องท าอะไรบ้าง และถ้าเขา
ได้รับข้อมูลโครงการที่มากพอ ก็จะท าให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ ท าให้เขาได้เห็นภาพรวมของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถให้
ข้อมูลต่าง ๆ หรือข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการไดด้้วย” 

 
  5) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก ทางโครงการฯ 
ต้องให้ความส าคัญกับประชาชนในพ้ืนที่ให้มากขึ้น ต้องแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบอย่าง
ทั่วถึง มีความจริงใจในการให้ข้อมูล ต้องแสดงออกให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นว่ามีความพยายามที่
จะแจ้งข้อมูลโครงการ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 06 (ประชาชนต าบลหนองบัว คนที่ 6 , 2561) ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า 
 

“การมีส่วนร่วมเนี่ย ต้องมาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ เลย เขาต้องให้ความส าคัญกับ
คนในพ้ืนที่ให้มากกว่านี้ เมื่อเขามีแผนจะสร้างนิคม เขาต้องแจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านรู้
อย่างทั่วถึง มีความจริงใจในการให้ข้อมูล ต้องแสดงออกมาให้ชาวบ้านเห็นว่ามีความ
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พยายามที่ จะแจ้งข้อมูลโครงการให้ชาวบ้านทราบจริง ๆ ไม่ ใช่ว่ าท าตาม
กระบวนการอย่างเดียว ที่ผ่านมาเขาให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน
น้อยมาก เหมือนมาแบบไม่จริงใจตั้งแต่แรก ชาวบ้านก็ไม่เปิดใจไม่ไว้ใจกัน พอจะ
เข้าหาชาวบ้านอีก ชาวบ้านก็ไม่รับแล้ว ไม่อยากมีส่วนร่วมด้วยแล้ว” 

 
 จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)  
สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่เป็นสิ่งส าคัญ ทางโครงการต้องให้ความส าคัญ
กับประชาชนในพ้ืนที่ และให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อีกทั้งการเลือกใช้วิธีการมีส่วน
ร่วมให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ มีความส าคัญต่อการด าเนินกระบวนการมี
ส่วนร่วมของโครงการฯ ร่วมกับการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน การพูดคุยกันของทุกฝ่าย การท าความเข้าใจ
กันและกัน จะช่วยให้การด าเนินงานดีขึ้น ชาวบ้านจะเปิดใจและรับฟังมากขึ้น และปัญหาต่าง ๆ ก็จะ
ลดลง รวมทั้งความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพ้ืนที่ ถ้าประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ และสามารถให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อโครงการ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก ทาง
โครงการฯ ต้องให้ความส าคัญกับประชาชนในพ้ืนที่ให้มากขึ้น ต้องแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพ้ืนที่
รับทราบอย่างทั่วถึง มีความจริงใจในการให้ข้อมูล ต้องแสดงออกให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นว่ามีความ
พยายามที่จะแจ้งข้อมูลโครงการ 
 
 4.2.2 ปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 จากการศึกษา พบว่า สามารถแยกประเด็นของปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) ได้ดังนี้ 
  1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าจะให้สร้างโครงการฯ หรือไม่ให้สร้าง เป็นเพียงการให้ชาวบ้านเสนอเรื่องกังวล 
และทางโครงการฯ จะหามาตรการในการแก้ไขต่อไป ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 22 (เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางบุตร, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ EHIA ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่า
จะให้หรือไม่ให้ก่อสร้างโครงการนะ ชาวบ้านไม่ได้มีหน้าที่บอกว่าจะเอาหรือไม่เอา
โครงการนะ ชาวบ้านมีหน้าที่บอกแค่ว่ากังวลเรื่องอะไร และทางโครงการก็จะหา
มาตรการในการแก้ไขต่อไป เช่น ชาวบ้านกังวลเรื่องเสียง กลัวเสียงดัง ทางโครงการ
ก็จะหามาตรการแก้ไขเสียงดัง หรือ ชาวบ้านห่วงเรื่องของมลพิษทางน้ า ทาง
โครงการก็จะมีมาตรการแก้ไขมลพิษทางน้ า คือชาวบ้านเสริมปัญหาได้ว่ากังวลเรื่อง
อะไร โรงงานก็เสนอวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งพอ EHIA ผ่านแล้ว โครงการเขาจะท าตาม
มาตรการหรือเปล่า ยังตอบไม่ได้เลย แล้วที่ผ่านมาหลายนิคมเป็นแบบนี้ คือขอให้
ผ่านไปก่อน ได้ใบอนุญาตก่อสร้างประกอบกิจการแล้ว จะท าต่อหรือเปล่า ตอบ
ไม่ได”้ 

 
  2) ประชาชนในพ้ืนที่มีความกังวลว่าถ้าโครงการฯ นี้สร้างขึ้น จะได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับประชาชนในพ้ืนที่มาบตาพุด ดังผู้ ให้สัมภาษณ์ล าดับที่  24 (เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ชาวบ้านมีความกังวล ที่ว่าถ้าเป็นนิคมที่สร้างขึ้นตรงนั้น มันก็จะท าให้
ชุมชนเดิมล่มสลาย เหมือนกับมาบตาพุดสมัยก่อน พอมีโรงงาน พอมีนิคม
อุตสาหกรรมเข้ามา ชุมชนที่เป็นคนมาบตาพุดเดิม เดี่ยวนี้ไม่มี ตายหมด ย้ายบ้าง 
ส่วนใหญ่มีแต่คนจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยเพ่ือท างานตามโรงงานแค่นั้น แต่ชุมชน
เดิมหายหมดแล้ว ที่นี้ก็เช่นกัน ก็กลัวจะเป็นอย่างนั้น และอีกอย่างตรงพ้ืนที่ตั้งเป็น
แหล่งต้นน้ า ชาวบ้านกลัวมาก เพราะชาวบ้านใช้น้ าในคลองใหญ่ในการบริโภค ถ้า
นิคมตัวนี้เกิดขึ้นมาได้มันจะมีของเสียจากโรงงานไหลลงคลอง ชาวบ้านจะได้รับ
ผลกระทบตรงนั้น” 

 
  เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 22 (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร
, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ประเด็นที่ 1 เลย คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเห็นมา 30 
กว่าปีล่ะ คือเราเห็นมาบตาพุดมาโดยตลอดว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้าง ล่าสุดเมื่อ
เดือนที่แล้วฝนตก ไม่รู้ว่าโรงงานไหนปล่อยน้ าเสียออกมา คือโรงงานจะมีน้ าเสีย
เยอะ เขาจะรอให้ฝนมา แล้วก็อาศัยปริมาณน้ าฝนเป็นตัวช่วยเจือจาง ซึ่งเขาท าแบบ



 132 

นี้มาโดยตลอด เพราะว่าเอาไปไหนไม่ได้ บ าบัดมันก็แพง ก็ปล่อยออกมา แต่ดัน
ปล่อยเยอะ ปลาตายเต็มไปหมด น้ าในคลองมีกลิ่นเหม็น เหตุการณ์แบบนี้ ไม่ใช่ครั้ง
แรก เป็นบ่อยมาก จนชาวบ้านเขารับรู้ เขาห่วงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะว่า
โครงการนี้มันเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ 
มลพิษที่จะปล่อยได้ ก็มีวิธีการตรวจวัดไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน สมมติว่านิคมที่ตั้งใหม่
ยังไม่มีโรงงานเลย อย่างเนี่ยจะปล่อยมลพิษได้เยอะ เพราะจะไปเจือจางอากาศที่ดี 
ไม่เกิดนค่ามาตรฐาน แต่ถ้าไปตั้งที่มาบตาพุดเนี่ย แทบปล่อยไม่ได้เลยนะ เพราะว่า
มันเต็มมาตรฐานอยู่แล้ว จะปล่อยออกมาได้น้อยมาก ก็จะเกินค่ามาตรฐานล่ะ เป็น
ผม ผมก็เลือกไปตั้งนิคมที่ใหม่ ปล่อยมลพิษได้เต็มที่เลย ไม่ต้องสร้างระบบบ าบัด
อะไรเลย ประเด็นที่ 2 คือ โครงการนี้มีการปล่อยน้ าทิ้งลงคลอง ในข้อมูลโครงการ
เขามีบอก แต่เป็นน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วนะ ซึ่งในอุตสาหกรรมระยองที่ผ่านมา น้ า
ที่ปล่อยก็ไม่มีใครเกินค่ามาตรฐาน โครงการนี้นอกจากจะปล่อยน้ าลงคลองแล้ว น้ าก็
ไหลไปลงคลองใหญ่ น้ าก็ไหลสู่ประปา เท่ากับว่า ถ้าโครงการนี้เกิด คนทั้งระยอง
ต้องกินน้ าจากโครงการนี้” 

 
  3) ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เชื่อถือต่อโครงการฯ เนื่องจากได้เห็นผลกระทบมากมายที่
เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอ าเภอเมืองระยองที่ผู้ประกอบการดังกล่าวรับผิดชอบอยู่ ดังผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 16 (ผู้น าชุมชนต าบลหนองบัว คนที่ 2, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“เราก็คิดว่าไม่น่าเชื่อถือ เราถึงได้ร่วมกันคัดค้าน เขาบอกว่าโครงการของ
เขาเนี่ ย  ไม่มีมลภาวะ เขาจะท าแต่ อุตสาหกรรมที่ เป็น อุตสาหกรรมสีขาว 
อุตสาหกรรมสะอาด แต่เรารู้ว่าเขาเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มัน
สร้างผลกระทบ คือ ท าเฉพาะปิโตรเคมี แล้วอยู่ ๆ คุณจะมาท าอุตสาหกรรมสีขาว 
ที่มันสะอาด มันเป็นไปไม่ได้ แล้วเราก็เห็นมาแล้วด้วยว่าเวลาเขาท าอุตสาหกรรมที่
เขาประกอบการอยู่ เป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สร้างผลกระทบให้กับพ้ืนที่อ่ืน เช่น 
ในตัวเมืองระยองที่เขามีอยู่แล้ว มีผลกระทบมากมาย แล้วยังขยายมาท าพ้ืนที่ใน
ส่วนของบ้านค่ายอีก” 

 
 
 



 133 

  4) โครงการฯ เน้นท าตามข้ันตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว 
ไม่ได้เน้นการมีส่วนร่วมมากนัก และประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้าใจว่าการลงชื่อเข้าร่วมกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นเป็นการลงชื่อยอมรับให้สร้างโครงการฯ ในพ้ืนที่ ได้ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 27 
(ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ชาวบ้านในพ้ืนที่เขามีแรงต่อต้าน ไม่อยากได้ เขามีผู้น าชุมชนเป็นแกน
น ามาต่อต้าน เราท าตามขั้นตอน แต่ตอนนั้นเราไปเน้นขั้นตอนตาม EIA อย่างเดียว 
ซึ่งความจริงต้องมีจัดนอกรอบ การท าความเข้าใจ พอมันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้ว เรา
จะไปจัดอีกท่ีชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมรับแล้ว มีการล้มเวทีตอนท า ค.2 และอีกอย่างคือ 
ชาวบ้านเขามีความคิดว่าการเข้าร่วมกระบวนการ ค.1 ค.2 ค.3 หมายความว่า
ชาวบ้านเขาเห็นชอบ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด แต่เราก็พยายามอธิบายว่าไม่ใช่แบบนั้น 
ชาวบ้านบางคนไม่กล้าลงชื่อเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น เพราะเขาคิดว่าการลง
ชื่อหมายความว่าเขายอมรับโครงการฯ แล้ว” 

 
  5) ในการท ากระบวนการ ค.1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น ตาม
กฎหมายระบุว่าให้แจ้งข้อมูลโครงการไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ซึ่งทางโครงการท าตามกฎหมาย แต่
ข้อมูลนั้นถึงชาวบ้านหรือเปล่านั้นไม่ใช่ประเด็นส าคัญ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 21 (เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ในการท ากระบวนการ ค.1 ตามกฎหมายเขาจะระบุว่าต้องมีช่องทางการ
แจ้งข้อมูลโครงการไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เวลาท ารายงานเสนอ ช่องทางนี้ 1 2 3 
ทางโครงการท าแล้ว ตามกฎหมาย แต่ช่องทาง 3 ช่องทางเนี่ย ถึงชาวบ้านหรือเปล่า 
เราไม่รู้ แล้วถ้าผมเป็น IRPC ผมก็ไม่อยากให้รู้ด้วย เพราะผมไม่ได้มองว่าชาวบ้านจะ
รู้หรือเปล่า ผมมองว่าผมท าถูกกระบวนการ กระบวนการบอก 3 ช่องทาง ผมก็ท า
ตาม ผมอาจจะติดป้ายไว้ตรงไหนก็ได้ ไม่ใช่ประเด็นว่าชาวบ้านจะเห็นหรือเปล่า 
ประเด็นคือผมท าถูกนะ 3 ช่องทาง ผมท าตามกฎหมายนะ” 

 
 จากการศึกษา ปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) สามารถ
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น ไม่ได้เป็น
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ตัวตัดสินว่าจะให้สร้างโครงการฯ หรือไม่ให้สร้าง เป็นเพียงการให้ชาวบ้านเสนอเรื่องกังวล และทาง
โครงการจะหามาตรการในการแก้ไขต่อไป รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด อีกทั้งประชาชนในพ้ืนที่ไม่เชื่อถือต่อโครงการฯ เนื่องจากได้
เห็นผลกระทบมากมายที่เกิดจากอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการดังกล่าวรับผิดชอบอยู่  และการที่ทาง
โครงการฯ เน้นท าตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เน้นการมีส่วน
ร่วมมากนัก ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้าใจว่าการลงชื่อเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นคือการลงชื่อยอมรับให้สร้างโครงการฯ ได้ และยังพบว่าในการท า ค.1 กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น ตามกฎหมายระบุว่าให้แจ้งข้อมูลโครงการไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ซึ่งทางโครงการท าตามกฎหมาย แต่ข้อมูลนั้นถึงชาวบ้านหรือเปล่านั้นไม่ใช่ประเด็นส าคัญ 
 

4.3 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) 
 
 จากการศึกษา พบว่า สามารถแยกประเด็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ระยอง (บ้านค่าย) ได้ ดังนี้ 
  1) ควรมีการจัดอบรมเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญในกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 14 
(ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 7, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“พ่ีอยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีการจัด
อบรม มาให้ข้อมูล ชาวบ้านจะได้ตื่นตัวและเห็นความส าคัญกับการมีส่วนร่วมกับ
โครงการมากขึ้น ไม่ใช่แค่ที่บ้านค่ายนะ อยากให้จัดอบรมในหลาย ๆ จังหวัดเลย 
ถึงแม้ว่าทางหน่วยงานจะมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎหมายและข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
ทางเว็บไซด์ แต่ชีวิตของชาวบ้านชนบทเขาไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์ ชีวิตจริงเขาอยู่
ในไร่ในสวน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เป็นเรื่องไกลตัวส าหรับพวกเขา และการ
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จัดอบรม จะท าให้ชาวบ้านเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น สามารถถามข้อสงสัย
ต่าง ๆ จากหน่วยงานได้โดยตรง พ่ีว่าจะเป็นประโยชน์มาก ๆ เลยนะ” 

 
  2) ควรให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่ที่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยเลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลที่ เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลของโครงการอย่างทั่วถึงมากที่สุด ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่  21 
(เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ตามกฎหมายระบุว่า ต้องเผยแพร่ข้อมูลโครงการไม่น้อยกว่า 3-4 ช่องทาง 
1 ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ใครจะอ่าน 2 ติอป้ายโฆษณา ติดแล้ว 3 -4 ที่ ถ่ายรูป
ประกอบ ใครจะมีเวลาไปอ่าน 3 ลงเว็บไซต์ ใครจะเข้าถึงเว็บไซต์ 4 แผ่นผับ สมมติ
ท า 2,000 แผ่น กองไว้ทุกหมู่บ้าน มันไม่มีทางถึงชาวบ้านเลย แต่ถ้าโครงการมีความ
ที่อยากจะน าเสนอข้อมูลโครงการจริง ๆ นะ จะท ายังไงให้คนเกือบ 20,000 คน 
รับรู้โครงการทุกคน หรือไม่ก็ 80% อาจจะใช้ช่องทางเดียวหรือ 2 ช่องทางกับคน 
80% ที่รับรู้ได้ เช่น หอกระจ่ายข่าวหมู่บ้านก็ได้ รถวิ่งโฆษณาก็ได้ หรือแผ่นผับส่ง
ไปรษณีย์ ทุกคนมีบ้านเลขที่ แค่นี้ชาวบ้านก็รับรู้ข้อมูลโครงการแล้ว” 

 
  3) ควรแจ้งผลสรุปการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ภายหลังจากการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มั่นใจว่า
ทางโครงการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นและน าไปพิจารณาในการด าเนินโครงการจริง เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 12 (ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 5, 2561) 
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“หลังการจัดประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการ ทางโครงการฯ ก็ให้ชาวบ้านที่เข้า
ร่วม ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อกังวลต่าง ๆ ซึ่งทางโครงการก็รับฟังแล้วบอกว่าจะ
น าไปพิจารณา แต่ทางโครงการก็ไม่ได้แจ้งกลับมาว่าผลสรุปการประชุมโครงการ
เป็นอย่างไร ได้น าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นใดไปพิจารณาหรือได้น าข้อคิดเห็นใด
ไปปรับปรุงในการด าเนินโครงการบ้าง ทางโครงการควรแจ้งให้ชาวบ้านทราบใน
เรื่องนี้ด้วย เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความมั่นใจว่าทางโครงการฯ ได้รับฟังความคิดเห็น
และน าไปพิจารณาในการด าเนินโครงการจริง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี” 
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  4) ควรปรับปรุงข้อก าหนดในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ เป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 25 
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในหลาย ๆ โครงการ เป็นเพียงการ
ท าตามข้อก าหนดของกฎหมายเท่านั้น ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์การมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงข้อก าหนดในเรื่องสิทธิ์การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ให้ความส าคัญกับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มี
สิทธิ์มีเสียงได้อย่างเต็มที ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดมั่นใจในตัวเจ้าของโครงการมาก
ยิ่งขึ้น” 

 
  เช่นเดียวกับ ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 09 (ประชาชนต าบลบางบุตร คนที่ 2, 2561) ได้
ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“ที่ผ่าน ๆ มา โครงการหลายที่ก็ท าตามกฎหมายเพ่ือให้โครงการผ่าน
เท่านั้น ไม่ได้เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมมากนัก คิดว่าควรจะมีการปรับกฎหมายหรือ
ข้อก าหนด โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น และให้ความส าคัญกับ
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ประชาชนได้เสนอ ซ่ึงจะท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการมีส่วนร่วมแบบผิวเผิน” 

 
  5) ควรมีการเปิดเผยข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องและรายงานการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งข้อมูลระหว่างการจัดท ารายงาน ข้อมูลระหว่างพิจารณา ข้อมูล
ระหว่างการปรับปรุง และข้อมูลหลังจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 15 (ผู้น าชุมชนต าบลหนองบัว คนที่ 1 , 2560) ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า 
 

“ผู้ประกอบการโครงการควรเปิดเผยข้อมูลเป็นระยะ ๆ เช่น ข้อมูลระหว่าง
จัดท ารายงาน ข้อมูลระหว่างพิจารณา ข้อมูลระหว่างการปรับปรุง และข้อมูล
หลังจากการพิจารณา หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ให้ประชาชนได้ทราบ เพ่ือที่ประชาชนจะ
ได้รับทราบข้อมูลเป็นระยะ ๆ และควรเปิดช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ด้วยก็จะดี เพราะการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เป็นการแสดงถึงความจริงใจของ
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ผู้ประกอบการโครงการ และท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโครงการ” 

 
  6) ควรมีหน่วยงานกลางที่เป็นอิสระจากผู้ประกอบการโครงการเป็นผู้จัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโครงการ เพ่ือให้
กระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 24 (เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง, 2561) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 

“น่าจะมีหน่วยงานกลางที่คอยจัดการเรื่องนี้นะ เพราะการที่ผู้ประกอบการ
โครงการจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ท ารายงานฯ ให้ ซึ่งเป็นในรูปแบบผู้ว่าจ้างกับลูกจ้าง 
ซึ่งลูกจ้างก็ต้องท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง ไม่ งั้นก็ไม่ได้เงิน 
ไม่ได้ค่าจ้าง ชาวบ้านก็มองว่าเป็นพวกเดียวกัน จึงไม่มั่นใจในส่วนนี้ ชาวบ้านหลาย
คนก็เสนอว่าควรมีหน่วยงานกลางช่วยจัดการตรงนี้ แทนที่จะให้ผู้ประกอบการ
โครงการเป็นคนจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเอง” 

 
 จากการศึกษา แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)  
สามารถสรุปได้ว่า ควรมีการจัดอบรมเรื่องกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญใน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ควรให้ข้อมูล
โครงการแก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดย
เลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับข้อมูลของ
โครงการอย่างทั่วถึงมากที่สุด ควรแจ้งผลสรุปการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ ภายหลังจากการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
มั่นใจว่าทางโครงการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นและน าไปพิจารณาในการด าเนินโครงการจริง เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ควรปรับปรุงข้อก าหนดในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือให้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ควรมีการ
เปิดเผยข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องและรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้ง
ข้อมูลระหว่างการจัดท ารายงาน ข้อมูลระหว่างพิจารณา ข้อมูลระหว่างการปรับปรุง และข้อมูล
หลังจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ หรือข้อมูลอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ และควรมี



 138 

หน่วยงานกลางที่เป็นอิสระจากผู้ประกอบการโครงการเป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโครงการ เพ่ือให้กระบวนการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความ
โปร่งใสและน่าเชื่อถือ 
 



 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรือ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) และ 3) น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interviews) กับผู้มีส่วนได้เสียของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
ได้แก่ ประชาชนและผู้น าชุมชนที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของ
โครงการฯ ซึ่งสามารถสรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี ้
 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
 5.1.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
 จากผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) สามารถสรุปผลการศึกษา ได้
ดังนี้ 
 



 140 

  5.1.1.1 บริบทของโครงการ (Context) 
  จากการศึกษา ด้านบริบทที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประเทศไทย พบว่า ในปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพมีความชัดเจนและเหมาะสมต่อการปฏิบัติค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบุประเภทและขนาด
ของโครงการที่จะต้องท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไว้อย่างชัดเจน รวมถึงสิทธิ
ของชุมชน ซึ่งต่างจากในอดีต ที่ในทางปฏิบัตินั้นมีขั้นตอนในการจัดท ารายงานค่อนข้างมาก และใน
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างนานในการด าเนินการ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้ในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในขณะนั้น ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, วีระชัย นาควิบูลยวงศ์ และทัชชมัย ฤกษะสุต (2544) ที่พบว่า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคที่ท าให้ประชาชนและชุมชนไม่
สามารถมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอันเป็นฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการครอบครองใช้ประโยชน์และความ
ไม่เท่าเทียมกัน เพราะเป็นกฎหมายดั้งเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานานและยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในส่วนของประเด็นเรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทยที่บังคับใช้ใน
ขณะนั้น พบว่า สามารถใช้ได้จริง เพราะได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของโครงการ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการด าเนิน
โครงการ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของโครงการและมีบทบาทมากขึ้นในการด าเนินการ
ของโครงการ 
  ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในกฎหมาย พระราชบัญญัติ ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ และเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอัน
จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและ
ประโยชน์สาธารณะ โดยมีการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท ารายงาน การพิจารณารายงาน ระยะเวลาการ
พิจารณา การติดตาม และบทลงโทษ รวมทั้ง ได้ก าหนดมาตราเพ่ิมเติมในสาระส าคัญด้านการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไว้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่ได้มีก าหนดไว้ใน 
พรบ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับเดิม 
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  ใน พรบ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับใหม่นี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาของ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภา ในหลายประเด็น เช่น ก าหนดหลักเกณฑ์จัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ชัดเจนขึ้น ก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตผู้จัดท า
รายงานให้ได้คุณภาพมากขึ้น เพ่ิมกลไกการบังคับใช้มาตรการในรายงานและการติดตามตรวจสอบ
โดยเจ้าของโครงการต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงาน
อนุญาตต้องน าผลการส่งรายงานดังกล่าวไปเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตด้วย ก าหนดกรอบ
เวลาเพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เช่น อายุรายงาน 5 ปี ทบทวนการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดท ารายงานทุก 5 
ปี เป็นต้น 
  นอกจากนั้น การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จะต้องจัดท าโดยนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานกับ สผ. กรณีหากพบว่ามีการจัดท า
รายงานที่เป็นเท็จ ผู้จัดท าจะถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต ทั้งนี้ รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) และประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบได้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯของราชการ พ.ศ.2540 และยังเพ่ิมให้มีการ
ก าหนดโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีสร้างโครงการก่อนและกรณีหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติ ตาม
มาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองให้หน่วยงานอนุญาตสั่งระงับหรือหยุดการด าเนินโครงการ 
  ในส่วนของประเด็นเรื่องข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา พบว่า ทางบริษัท  
ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) มีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
โดยมีหลักการพัฒนาพ้ืนที่โครงการฯ จากการน ารูปแบบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ หรือ Eco 
Industrial Town ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาใช้เป็นกรอบในการออกแบบและ
พัฒนาเพ่ือการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและชุมชนอย่างยั่งยืน และเกิดการพัฒนาไปพร้อมกันทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และยังกล่าวถึงความเหมาะสมในภาพรวมของที่ตั้งโครงการไว้ว่า ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตณ อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ใกล้กรุ งเทพมหานคร 
จึงได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวจากพ้ืนที่ชั้นในให้เป็นพ้ืนที่รองรับธุรกิจการค้า โรงงานอุตสาหกรรม 
และที่อยู่อาศัย เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและท่าเทียบเรือมาบตาพุด และเพ่ือเป็นฐานผลิต
อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกที่ส าคัญ แต่ประชาชนในพ้ืนที่มองว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากบริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่โครงการฯ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และเป็นแหล่งต้นที่น้ าที่ชาวบ้านใช้น้ าใน
การบริโภค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการเกษตรของชาวบ้าน 
  ในส่วนของประเด็นเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พบว่า แผนพัฒนาจังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2558-2561 ได้ระบุว่าจังหวัดระยองมีศักยภาพสูงในส่วนของการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และมี
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การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองนั้นมีหลายแห่ง และมี
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม
สะอาด เช่น อิเล็กทรอนิกส์ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โดยมีก าหนดขายพ้ืนที่ในปี 2556 เป็นต้นไป เป็น 1 
ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองนั้น รวมอยู่ด้วย ในส่วนของประเด็นเรื่องทัศนคติของประชาชน
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในปัจจุบัน เป็น
ความต้องการของภาคเอกชน ไม่ได้เป็นความต้องการของคนในพ้ืนที่โดยตรง และคิดว่าเกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556) ที่พบว่า บริบทในประเทศ
ไทย ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
โครงการของภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ในระดับ
ต่ า หรือแทบไม่มีส่วนร่วมเลยในบางกรณี โดยจะเป็นในลักษณะที่รัฐเป็นผู้ริเริ่ม และตัดสินใจให้มี
กิจกรรม หรือโครงการพัฒนาขึ้น แล้วจึงแจ้งให้ประชาชนทราบในภายหลัง ซึ่งเป็นลักษณะการสั่งการ
จากภาครัฐสู่ประชาชน (Top-down Approach) ในส่วนของประเด็นเรื่องผังเมืองจังหวัดระยอง 
พบว่า พ้ืนที่โครงการฯ ได้มีการประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง 
การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
และอยู่ในเขตของผังเมืองรวมจังหวัดระยองฉบับใหม่ ตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2560 
 
  5.1.1.2 ปัจจัยน าเข้า (Input) 
  จากการศึกษา ด้านปัจจัยน าเข้าที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้าน
ค่าย) สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของโครงการและประชาชน
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พบว่า บุคลากรของโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบล
บางบุตรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ไม่ทราบถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เครือมาศ สุจิตโต (2546) ที่พบว่า ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระดับสูงจะมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับต่ าและปานกลาง ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากส่งผล
ต่อจ านวนของประชาชนเข้าร่วมและบทบาทของประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อวิตก
กังวลต่อผู้ด าเนินโครงการ 
  ในส่วนของประเด็นเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับข้อมูลของโครงการที่ไม่เพียงพอ อีกท้ังประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของโครงการได้ 
รวมทั้งข้อมูลจากโครงการยังขาดความชัดเจน และบุคลากรของบริษัทที่ปรึกษาไม่สามารถให้ข้อมูลได้
อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มานิดา เฟ่ืองชูนุช และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2560) ที่
พบว่า ประชาชนมีอุปสรรคในด้านการได้รับข้อมูล ซึ่งอาจยังไม่เพียงพอต่อกระบวนการตัดสินใจ 
เนื่องจากข้อมูลที่โครงการน าเสนอแก่ประชาชนเป็นข้อมูลด้านเดียวและยั งไม่ชัดเจนเพียงพอ ท าให้
ประชาชน เกิดความสับสน  สอดคล้ องกับหลัก เกณ ฑ์ ของ  ส านั กงานน โยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556a) ที่ระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการ ควร
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านประโยชน์ที่จะได้รับและในด้านผลกระทบ
ทางลบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการให้แก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ซึ่งจะท าให้
ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับ 
Diduck and Sinclair (2002) ได้กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าเป็นต้องเกี่ยวข้อง
กับความรู้เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการศึกษาวิจัย และอธิบายให้
ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ ดังนั้นนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็มีบทบาทส าคัญและควรเข้าร่วม
อยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากข้อมูลเฉพาะทางหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท าให้มีความสมดุล
ในการก าหนดเป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากร น าไปสู่การสร้างฉันทามติ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบายหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ 
  ในส่วนของประเด็นเรื่องความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ทางโครงการได้
ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ แบ่งออกเป็น 1) ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 2) หน่วยงานใน
ระดับต่าง ๆ หมายถึง หน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 3) องค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น และนักวิชาการอิสระ 
4) สื่อมวลชน และ 5) ประชาชนที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความเห็นว่าบุคลากรในการ
ด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการยังไม่เพียงพอ และการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษามุ่งเน้นประชาชนในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 
กิโลเมตร รอบพ้ืนที่โครงการเป็นหลัก ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556) ที่พบว่า การระบุผู้มีส่วนได้เสีย
ต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือป้องกันมิให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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โดยเฉพาะการประชุมปรึกษาหารือ ประชาพิจารณ์ กลายเป็นเสียงที่มาจากกลุ่มผลประโยชน์มากกว่า
การเป็นตัวแทนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชยา อุ่น
ทองดี (2556) ที่พบว่า การที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และได้รับข้อมูลนั้นอย่าง
เหมาะสม มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เพราะช่องทางการสื่อสารและข้อมูลที่
ครอบคลุมจะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการได้รับข้อมูลหรือการ
เข้าถึงข้อมูลอย่างเพียงพอจะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ ของโครงการ 
 
  5.1.1.3 กระบวนการ (Process) 
  จากการศึกษา ด้านกระบวนการที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้ าน
ค่าย) สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นเรื่องการเริ่มต้นเร็ว พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่นั้นรับทราบข้อมูลของ
โครงการก่อนที่จะท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่นาน และข้อมูลค่อนข้างน้อย ท าให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ไม่ทราบวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงในการด าเนินงานของโครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัคนา 
ค าเจริญ และบัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ (2551) ที่พบว่า การเปิดเผยข้อมูลก่อนการเริ่มกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจะท าให้ทราบขอบเขตของเนื้อหาในแต่ละครั้ง หากขาดการเผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าจะท า
ให้ผู้มีส่วนได้เสียไม่ทราบถึงกรอบการด าเนินการในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน ซึ่งการศึกษาข้อมูลก่อนเริ่ม
กระบวนการจะท าให้ความคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประโยชน์และเป็นไป
อย่างสร้างสรรค์และได้รับการน ามาประกอบในการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งเป็นการแสดงความจริงใจของ
หน่วยงานภาครัฐและถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
  ในส่วนของประเด็นเรื่องวิธีการเหมาะสม พบว่า วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ทางผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่ปรึกษาเลือก
ปฏิบัตินั้นยังไม่ถูกต้องตามหลักการ ขั้นตอน และไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชนและลักษณะของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มานิดา เฟ่ืองชูนุช และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2560) 
ที่พบว่า เจ้าของโครงการควรเลือกใช้วิธีการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยทางสภาพชุมชน
และลักษณะของคนในพ้ืนที่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เครือมาศ สุจิตโต (2546) ที่พบว่า 
แนวทางเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนควรเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการจัด
ประชุมเพ่ือชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั่วถึงและ
บ่อยครั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยใช้สื่อหลากหลายชนิด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิเชฐ 
โสภณแพทย์ (2555) ที่พบว่า การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะช่วยป้องกันและลดความขัดแย้ง
ได้ ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างโครงการกับประชาชนอย่างยั่งยืน 
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  ในส่วนของประเด็นเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่มีความเห็นว่าผู้ประกอบการโครงการยังขาดความโปร่งใสในการด าเนินการต่าง ๆ ของโครงการฯ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มารศรี บัวชุม (2554) ที่พบว่า ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานต้อง
ตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของความสุจริต มีการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ เข้าใจง่าย ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ (2551) ที่พบว่า สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลจ าเป็นต้องได้รับการ
รับรองโดยกฎหมาย แต่ภาวะทางการเมืองและทางระบบราชการ มักท าให้มีเหตุผลจูงใจในการปิดบัง
ข้อมูล ซึ่งหลักความโปร่งใสหน่วยงานจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลหรือผลการตรวจสอบติดตาม และ
ประเมินผลให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวหากได้มีการจัดท าข้อมูลให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ รวมทั้งมีการเผยแพร่ในช่องทางที่
หลากหลายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบและความจริงใจที่องค์กรพึงมีต่อประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ในส่ วนของประเด็น เรื่องระดับการมีส่ วนร่วมของประชาชน พบว่า ทาง
ผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชน และมีการจัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจัดอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับที่ 
2 และในส่วนของประเด็นเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อก าหนด พบว่า 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ได้ด าเนินการตามกฎหมายการส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างครบถ้วน ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์การวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การ
ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552) ที่บังคับใช้ขณะนั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้รายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมีความครบถ้วนครอบคลุมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ
สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 รวมถึงประกาศกระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2552) ที่บังคับใช้ขณะนั้น โดยมีการด าเนินงานตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน จ านวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping), ครั้งที่ 2 
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เป็นกิจกรรมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงาน (Focus 
Group) และครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมน าเสนอผลการศึกษาและ (ร่าง) มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของโครงการ ซึ่งถือได้ว่าสอดคล้องกับกฎหมาย/ข้อก าหนด แต่อย่างไรก็ตามยังเกิดการ
ต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวยังไม่สามารถให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2557) ที่
พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการที่
ได้ยึดตามระเบียบและข้อก าหนดตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง แต่ทั้งนี้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในบางโครงการ
เป็นเพียงการด าเนินการเพ่ือให้ครบถ้วนตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน และสอดคล้องกับ สุมาลี สันติพลวุฒิ (2541) เจ้าของโครงการจัดท าการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมาย แต่มิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากการท า
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อเป็นเช่นนนั้นก็อาจท าให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ตามประสงค์ 
 
  5.1.1.4 ผลผลิต (Product) 
  จากการศึกษา ด้านผลผลิตที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) สามารถ
สรุปได้ว่า ประเด็นเรื่องรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พบว่า ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลหนองบัวและต าบลบางบุตรยังไม่เคยเห็นเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของทางโครงการ และประชาชนมองว่าการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้นเป็นรูปแบบผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง ซึ่งโครงการต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาท า
รายงานฯ บริษัทที่ปรึกษาก็มีหน้าที่ท าให้รายงานฯ ผ่าน การด าเนินงานต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้ประกอบการโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ (2553) ที่
พบว่า กระบวนการท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การพิจารณารายงานมีศูนย์รวมอ านาจอยู่ที่ส่วนกลางและการควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด
ยังไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการที่จะท าให้รายงานการประเมินผลกระทบให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ผู้ที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องเป็นอิสระจาก
เจ้าของโครงการเพ่ือไม่ให้มีอิทธิพลต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าให้ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในกระบวนการศึกษาที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นกลางไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของโครงการ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิดา ฝากค า (2556) ที่พบว่า การจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพควรให้บริษัทที่ปรึกษามีความเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ในเชิงผู้
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ว่าจ้างกับลูกจ้างกับเจ้าของโครงการ โดยให้มีหน่วยงานกลางเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรงเพ่ือจะได้ข้อมูลที่
เป็นจริงตามหลักวิชาการ เนื่องจากระบบปัจจุบันที่บริษัทปรึกษาท าสัญญากับเจ้าของโครงการนั้น
มักจะมีเงื่อนไขในการช าระค่าใช้จ่ายงวดสุดท้ายเมื่อรายงานฯ ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. ดังนั้น
บริษัทที่ปรึกษาจึงต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างความชอบธรรมให้โครงการผ่านความเห็นชอบด้วย
เหตุผลทางธุรกิจ ซึ่งบางครั้งอาจสวนทางกับข้อเท็จจริงทางวิชาการ 
  ในส่วนของประเด็นเรื่องการน าความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไป
พิจารณาในการจัดท า พบว่า ทางโครงการฯ ได้น าความเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไป
พิจารณาในการจัดท า นอกจากนี้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่
ทางโครงการฯ เพ่ือให้โครงการฯ ได้น าไปพิจารณาและปรับการด าเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสม แต่ไม่
ทราบว่าทางโครงการฯ ได้น าความเห็น/ข้อเสนอแนะไปพิจารณาหรือไม่ ในส่วนของประเด็นเรื่องการ
ปรับปรุงรายงานตามความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า ทางโครงการฯ มีการน าความเห็น/
ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ไปพิจารณาและปรับปรุงบ้างบางส่วนตามความเหมาะสม และใน
ส่วนของประเด็นเรื่องความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อรายงาน พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ไม่
สามารถบอกได้ว่าพึงพอใจหรือไม่ เนื่องจากยังไม่เคยเห็นรูปเล่มรายงานดังกล่าว 
 
  5.1.1.5 ผลกระทบ (Impact) 
  จากการศึกษา ด้านผลกระทบที่ เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นเรื่องการลดความขัดแย้ง พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ แต่ต้องเป็นการมีส่วน
ร่วมที่เหมาะสมและครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศาศวัต เพ่งแพ 
(2543) ที่พบว่า สาเหตุของความขัดแย้งในพื้นที่มาจากการมีปรัชญาการมองโลกท่ีแตกต่างกันระหว่าง
รัฐกับฝ่ายผู้คัดค้านโครงการในเรื่องมนุษย์กับธรรมชาติ ความหมายของการพัฒนา การชดเชยและ
ทดแทนธรรมชาติ และภารกิจทางสังคมนอกจากนี้ ทัศนะคติหรือแนวความคิดของเจ้าของโครงการที่
ยังมองผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเป็นผลให้ประชาชนในพ้ืนที่บางกลุ่มมองว่าเป็น
ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างรัฐและประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการในขณะที่ภาครัฐได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากการ
ด าเนินโครงการ 
  ในส่วนของประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโครงการ พบว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เชื่อมั่นต่อโครงการ เนื่องจากได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อ่ืนที่ทาง
ผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวรับผิดชอบอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการมีส่วนร่วมของ สมลักษณา 
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ไชยเสริฐ (2549) ที่ระบุว่า การมีส่วนร่วมนั้นต้องสร้างให้สมาชิกมีความเข้าใจและมีความจริงใจในการ
เข้าร่วม ซึ่งจะตามมาซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้ใจ โดยการสร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจนั้น ต้องแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจน ก าหนดเป็นรูปธรรม การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจที่ท าได้ คือ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและน าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 
ครบถ้วน รวมทั้งต้องมีการติดต่อระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ และท าอย่างตั้งใจทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดความส าเร็จในการสร้างและด ารงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจ การร่วมมือซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสถียร รุจิรวนิช (2553) ที่
พบว่า การน าเสนอรายละเอียดและความก้าวหน้าของโครงการฯ การรับฟังความคิดเห็นอีกหลายครั้ง 
ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และด าเนินการให้ผู้ได้รับผลกระทบ
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อโครงการฯ ในทางที่ดีขึ้น  และใน
ส่วนของประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงการกับผู้มีส่วนได้เสียไม่ถึงขั้นรุนแรง เนื่องจากบริบทของคนไทยจะมีนิสัยประนีประนอมและ
พยายามหาเหตุผลมาอธิบาย 
  ทั้งนี้ สามารถสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)  ที่ประสบ
ความส าเร็จ โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model ได้ดังนี ้
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ภาพที่ 5.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ที่ประสบความส าเร็จ 

Context: 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย: ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการปฏิบัติ แนวทางการจัดท า และการพิจารณารายงานฯ ให้มีมาตรฐาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: ควรเพิ่มช่องทางการมี
ส่วนร่วม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ที่ท าการศึกษา: ควรพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ชุมชน การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ 
ทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม: ควรศึกษาทัศนคติของคนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจคนในพื้นที่มากขึ้น 
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง: ควรเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
ผังเมืองจังหวัดระยอง: ควรเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าผังเมืองจังหวัด 

Input:  
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
ของโครงการและประชาชน
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ สุ ข ภ า พ : 
ประชาชนควรมี ความรู้ความ
เข้า ใจการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ความถู กต้ อ งครบ ถ้ วนข อง
ข้อมูล: ควรให้ข้อมูลโครงการฯ ที่
ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่ายแก่
ประชาชน 
ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย: 
การก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
รอบพื้นที่ โครงการฯ อาจยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่และประชาชนที่
อาจได้รับผลกระทบ ทั้ งนี้ควร
พิจารณาบริบทและปัจจัยต่าง ๆ 
เพิ่มเติม 

Process: 
การเริ่มต้นเร็ว: ควรเข้าหาประชาชน
และให้ข้อมูลที่ชัดเจนตั้งแต่ระยะแรก 
วิธีการเหมาะสม: ควรเลือกใช้วิธีการ
มีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และสภาพชุมชน 
ความโปร่งใสของกระบวนการ: ควร
มีความจริ งใจ  โป ร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ในการด าเนินการต่าง ๆ 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน: 
ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมในโครงการฯ มากขึ้น 
กระบวนการมีส่วนร่วมสอดคล้อง
กับกฎหมาย/ข้อก าหนด: การมีส่วน
ร่ ว ม ต้ อ งยึ ด ต า ม ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
ข้ อ ก า ห น ด ต า ม ก ฎ ห ม า ย เพื่ อ
ตอบสนองเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อย่างแท้จริง 

Product: 
รายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: ควรเผยแพร่
รายงานฯ หลายช่องทาง , ต้องให้
ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ป็ น อิ ส ร ะ จ า ก
ผู้ประกอบการโครงการ 
การน าความเห็น/ข้อเสนอแนะของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ไปพิจารณาในการ
จัดท า: ควรแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ผลการน าความเห็น/ข้อเสนอแนะของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ไปพิจารณา 
การปรับปรุงรายงานตามความเห็น
ของภาคส่วนต่าง ๆ: ควรแจ้งผู้มีส่วน
ได้เสียเกี่ยวกับผลการปรับปรุงรายงาน
ตามความเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ 
ความพึงพอใจของภาคส่วนต่าง ๆ 
ต่อรายงาน: ควรศึกษาความพึงพอใจ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อรายงาน และ
เปิดช่องทางให้ประเมินผลรายงานฯ 

Impact: 
การลดความขัดแย้ง: ต้องให้ความส าคัญกับประชาชนในพื้นที่ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโครงการ: โครงการฯ ต้องเข้าหาประชาชนอย่างจริงใจ ให้ข้อมูลโครงการที่ครบถ้วน ชัดเจน 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย: ควรเข้าหาประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อรับทราบสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชน, ควรสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างโครงการและประชาชน 
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 5.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) สามารถสรุป ได้ดังนี้ 
  1) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 
สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่เป็นสิ่งส าคัญ ทางโครงการต้องให้ความส าคัญ
กับประชาชนในพ้ืนที่ และให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อีกทั้งการเลือกใช้วิธีการมีส่วน
ร่วมให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ มีความส าคัญต่อการด าเนินกระบวนการมี
ส่วนร่วมของโครงการฯ ร่วมกับการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน การพูดคุยกันของทุกฝ่าย การท าความเข้าใจ
กันและกัน จะช่วยให้การด าเนินงานดีขึ้น ชาวบ้านจะเปิดใจและรับฟังมากขึ้น และปัญหาต่าง ๆ ก็จะ
ลดลง รวมทั้งความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพ้ืนที่ ถ้าประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และสามารถให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อโครงการ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก ทาง
โครงการต้องให้ความส าคัญกับประชาชนในพ้ืนที่ให้มากขึ้น ต้องแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพ้ืนที่
รับทราบอย่างทั่วถึง มีความจริงใจในการให้ข้อมูล ต้องแสดงออกให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นว่ามีความ
พยายามที่จะแจ้งข้อมูลโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับ อรทัย ก๊กผล (2552) ที่ระบุว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นเรื่องกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับรูปแบบและเทคนิคการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย ต้องใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการเลือกประเภทและชนิดการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ถ้าท าแบบเป็นพิธีกรรม ขาด
ความจริงใจ จะส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่สนใจในกิจกรรมและไม่ให้ความส าคัญ โดยพิจารณาจาก
ประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลายและลักษณะที่แตกต่างกัน พื้นที่และกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย ตลอดจนความแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคม และค่านิยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็น
หรือโครงการ ความสามารถและความพร้อม รวมทั้งข้อจ ากัดของหน่วยงานรับผิดชอบด้วย และ
สอดคล้องกับ  Hostovsky, Maclaren and McGrath (2010) ที่ กล่ าวว่า การมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและควรมีการตรวจสอบ
มุมมองของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียสามารถระบุได้ในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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  2) ปัญหาหรืออุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) สามารถสรุปได้ว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น ไม่ได้เป็นตัวตัดสิน
ว่าจะให้สร้างโครงการหรือไม่ให้สร้าง เป็นเพียงการให้ชาวบ้านเสนอเรื่องกังวล และทางโครงการจะ
หามาตรการในการแก้ไขต่อไป รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่มีความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับประชาชนในพ้ืนที่มาบตาพุด อีกทั้งประชาชนในพ้ืนที่ไม่เชื่อถือต่อโครงการ เนื่องจากได้
เห็นผลกระทบมากมายที่เกิดจากอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการดังกล่าวรับผิดชอบอยู่ และการที่ทาง
โครงการฯ เน้นท าตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เน้นการมีส่วน
ร่วมมากนัก ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่มีความเข้าใจว่าการลงชื่อเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นคือการลงชื่อยอมรับให้สร้างโครงการฯ ได้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ พิเชฐ โสภณแพทย์ และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556) ที่พบว่า 
ปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดจากการที่ประชาชน
บางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการมีส่วนร่วม อีกทั้งยังไม่กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมใน
กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมกับปัญหาส่วนบุคคลที่ต้องประกอบอาชีพ ดูแลครอบครัว จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่โครงการจัดขึ้นได้ มีเพียงตัวแทนหรือผู้น าชุมชนเข้าร่วมเท่านั้น และ
กลับมาถ่ายทอดให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบ และปัญหาประเด็นสุดท้าย พบว่า ในการท า ค.1 
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการก าหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น ตามกฎหมายระบุว่าให้แจ้งข้อมูลโครงการไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง ซึ่งทางโครงการท าตามกฎหมาย แต่ข้อมูลนั้นถึงชาวบ้านหรือเปล่านั้นไม่ใช่
ประเด็นส าคัญ 
 
 5.1.3 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) 
 จากสรุปผลการศึกษา พบว่า สามารถน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ไดห้ลายประเด็น ดังนี้ 
 การให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยการจัดอบรมเรื่องกฎหมายและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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และสุขภาพ เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการ รวมทั้งควรสนับสนุนให้มีที่ปรึกษาทางวิชาการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยศึกษา
ข้อมูลโครงการและอธิบายรายละเอียดให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้าใจข้อมูลของโครงการมากยิ่งขึ้น 
ช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิดา เฟ่ืองชูนุช (2559) ที่กล่าวว่า หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควร
สนับสนุนให้มีการก าหนดระบบการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชนซึ่งชุมชนเป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือท าหน้าที่ในการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ชุมชน ช่วยอ่านวิเคราะห์เอกสารรายงาน 
และเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการศึกษา รวมทั้งควรมีการเสริมขีด
ความสามารถของชุมชนในด้านวิชาการ เพ่ือให้ชุมชนมีพ้ืนฐานความเข้าใจด้านวิชาการ สามารถ
วิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ได้ร่วมกับการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล ซึ่งจะสามารถสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อกันทั้งสองฝ่าย 
 การให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่ที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบ โดยเลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน รวมทั้งรูปแบบในการ มี
ส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็น ควรใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมที่หลายหลาย เพ่ือให้
เข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชฐ โสภณแพทย์ (2555) ที่กล่าวว่า 
รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนควรเริ่มจากระดับที่เล็กที่สุดแล้วจึงขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลของโครงการอย่างทั่วถึงมากที่สุด และท าให้ผู้ด าเนิน
โครงการได้รับข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิ่มขึ้น  
 ในส่วนของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น ภายหลังจากการจัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการแต่ละครั้ง ควรแจ้งผลสรุปการจัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูล
หลังจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ และมั่นใจว่าทางโครงการฯ ได้รับฟั งและ
รวบรวมความคิดเห็นและน าไปพิจารณาในการด าเนินโครงการจริง ซ่ึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 
 การเปิดเผยข้อมูล เอกสารที่เก่ียวข้องและรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ทั้งข้อมูลระหว่างการจัดท ารายงาน ข้อมูลระหว่างพิจารณา ข้อมูลระหว่างการปรับปรุง และ
ข้อมูลหลังจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ หรือข้อมูลอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Arts, Caldwell 
and Morrison-Saunders (2001) ได้กล่าวว่า การเปิดเผยรายงานฯ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นส าคัญในการสร้ างความ
เข้มแข็ง การแบ่งปันข้อมูลช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างศักยภาพของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
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แก่ผู้เสนอโครงการ หน่วยงานก ากับดูแล และชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ บริษัท ป่าสาละ จ ากัด 
(2560) ที่กล่าวว่า ควรเปิดเผยร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ ให้ผู้มีส่วน
ได้เสียโดยเฉพาะชุมชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ก่อนที่จะจัดท าและเผยแพร่รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
 ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีการปรับปรุงข้อก าหนดใน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บังคับ
ใช้ขณะนั้น ไม่ได้ระบุถึงอ านาจของประชาชนในการร่วมตัดสินใจด าเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มานิดา เฟ่ืองชูนุช (2559) ที่กล่าวว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ระบุให้อ านาจ
ประชาชนถึงระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินโครงการ กล่าวคือ ความคิดเห็นของประชาชน
มิได้มีอิทธิพลผลต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมี
โอกาสในกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการในระดับต่ า ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
การแก้ไขเนื้อหาหลายส่วน โดยเฉพาะส่วนที่ 4 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพ่ือให้มีมาตรฐานอันเป็นที่
ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการด ารงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล 
 ในส่วนของการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ควรมีการจัดตั้ง
หน่วยงานกลางที่เป็นอิสระจากผู้ประกอบการโครงการ ให้เป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโครงการ เพ่ือให้กระบวนการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากขึ้น 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
สามารถอธิบายได้ 2 ส่วน ดังนี้ 
 



 154 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 ในส่วนข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ 
ข้อเสนอแนะส าหรับภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่ปรึกษา และข้อเสนอแนะ
ส าหรับภาคประชาชน ดังนี้ 
  1) ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ 
   (1) ภาครัฐควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ เพ่ือให้กฎหมายมีความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับอ่ืน รวมถึงการก าหนด
ระเบียบข้อบังคับให้มีความชัดเจนในเรื่องของสิทธิของประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
   (2) ภาครัฐควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่หลากหลายช่องทาง เช่น 
การจัดตั้งหน่วยงานให้ความรู้แก่ประชาชน โดยการจัดอบรมเรื่องกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
   (3) ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้ที่ มี
ความสนใจ สามารถร่วมเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปพิจารณาควบคู่กับรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและท าให้การ
พิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
   (4) ภาครัฐควรการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่เป็นอิสระจากผู้ประกอบการ
โครงการ ให้เป็นผู้จัดหาผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโครงการ เพ่ือให้กระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความโปร่งใสและ
น่าเชื่อถอืมากยิ่งขึ้น 
  2) ข้อเสนอแนะส าหรับภาคเอกชน/ผู้ประกอบการโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา 
   (1) ผู้ ประกอบการโครงการและบริษัทที่ ป รึกษา ควรตระหนักถึ ง
ความส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ให้มากขึ้น โดยการเข้าหาประชาชนในพื้นท่ีอย่างจริงใจ ให้ข้อมูลโครงการอย่างครบถ้วนและมีช่องทาง
ที่หลากหลายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้อย่างสะดวก 



 155 

   (2) ผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่ปรึกษา ควรมีการจัดเตรียมข้อมูล
ทั้งในรูปแบบสมบูรณ์ครบถ้วนและรูปแบบสรุปที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เพ่ือเป็นทางเลือกให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้เลือกศึกษาตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
   (3) ผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่ปรึกษา ควรมีการเปิดเผยข้อมูล
การด าเนินการในทุก ๆ ขั้นตอน ทั้งข้อมูลระหว่างการจัดท ารายงาน ข้อมูลระหว่างพิจารณา ข้อมูล
ระหว่างการปรับปรุง และข้อมูลหลังจากการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นและ
เป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
   (4) ผู้ประกอบการโครงการและบริษัทที่ปรึกษา ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งควรเลือกวิธีการมีส่วน
ร่วมให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพชุมชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งให้น้อยลงและ
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือของโครงการฯ 
  3) ข้อเสนอแนะส าหรับภาคประชาชน 
   (1) ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่
บังคับใช้และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือเป็นความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐาน และสามารถร่วมเสนอข้อมูลหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ 
   (2) ประชาชนควรมีความตื่นตัวในการเข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่หลากหลายของคนในพื้นที่ ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีคุณภาพ 
 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลควรศึกษาข้อมูลและบริบทพ้ืนที่ที่สนใจศึกษา เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจสภาพปัญหาและประเด็นความขัดแย้งของประชาชนในพ้ืนที่โครงการ  
  2) การเก็บข้อมูลควรเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีปัญหาความ
ขัดแย้ง ควรเน้นย้ าถึงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความ
ปลอดภัยต่อตัวผู้วิจัย 
  3) การศึกษาวิจัย ควรศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และส่งผลให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 
 

 



 

ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับประชาชน/ผู้น าชุมชน 

 
เลขที่แบบสัมภาษณ์    

 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัด
ระยอง เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งในแบบ
สัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 ค าตอบของท่านมีประโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยค าตอบทุก
ค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นางสาว ศิริกัญญา เชาวมัย) 
       นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
(ส าหรับประชาชน/ผู้น าชุมชน) 

 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
(ส าหรับผู้น าชุมชน/ประชาชน) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ ์       โทร    
ต าแหน่ง/หน่วยงาน          
ผู้สัมภาษณ ์           
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์          
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ 
  ต่ ากว่า 20 ปี  20-30 ปี   31-40 ปี 
  41-50 ปี   51-60 ปี   60 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น 
  มัธยมตอนปลาย  อนุปริญญา   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
4. การนับถือศาสนา 
  พุธ   คริสต์  อิสลาม  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
5. อาชีพ 
  รับจ้างแรงงาน  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   ท าไร่/ท าสวน 
  ท าประมง   พนังงานรัฐวิสาหกิจ   ข้าราชการ 
  พนังงานเอกชน  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
6. ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นท่ี 
  ต่ ากว่า 5 ปี   5-15 ปี   16-25 ปี 
  26-35 ปี   มากกว่า 35 ปีขึ้นไป 
7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
  เคยเข้าร่วม (โปรดระบุ)        
  ไม่เคยเข้าร่วม 
 เหตุผลในการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม       
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
1. ท่านทราบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือไม ่

 ไม่ทราบ 
 ทราบ  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
   รัฐธรรมนูญราชณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.1 ค.2 และ ค.3) 
   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)        
 ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติม 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
           
            
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
3. ท่านคิดว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในปัจจุบัน เป็นไปในรูปแบบใด (บน-ล่าง, ล่าง-บน) และมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
           
            
4. ท่านคิดว่าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้าง 
           
            
5. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนมีการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
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6. ท่านคิดว่าข้อมูล รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการน าไปใช้ในการด าเนินโครงการมีความ
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 
           
            
7. ท่านได้รับข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับกับโครงการเพ่ือตอบสนองข้อสงสัยของท่านอย่างเพียงพอหรือไม่ 
อย่างไร 
           
            
8. ท่านคิดว่าบุคลากรในการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการมีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
           
            
9. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ อย่างไร 
           
            
10. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนการด าเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หรือไม่ อย่างไร 
           
            
11. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการอยู่ในระดับใด และมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
  ระดับท่ี 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร 
  ระดับท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น 
  ระดับท่ี 3 การปรึกษาหารือ 
  ระดับท่ี 4 การร่วมปฏิบัติ 
  ระดับท่ี 5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน 
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12. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการหรือไม่ หากเข้าร่วม วิธีการหรือเทคนิคการมีส่วนร่ วมที่
โครงการน ามาใช้เป็นรูปแบบใด และท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (เช่น ประชาพิจารณ์ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ) 
           
            
13. ผู้ประกอบการโครงการได้เข้ามารับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจในการด าเนิน
โครงการหรือไม่ อย่างไร 
           
            
14. ผู้ประกอบการโครงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือไม่ อย่างไร 
           
            
15. ท่านคิดว่าการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของโครงการมีความโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร 
           
            
16. ท่านสามารถขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการจากผู้ประกอบการโครงการได้เสมอหรือไม่ อย่างไร 
           
            
17. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 
           
            
18. ท่านคิดว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการมีความน่าเชื่อถือ
มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
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19. ท่านคิดว่าทางโครงการได้น าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาหรือไม่ อย่างไร 
           
            
20. ทางโครงการได้เผยแพร่สรุปผลภายหลังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้แก่ประชาชนหรือไม่ 
อย่างไร 
           
            
21. ท่านพึงพอใจต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการมากน้อย
เพียงใด 
           
            
22. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับประชาชนได้หรือไม่ อย่างไร 
           
            
23. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยเพ่ิมความเชื่อม่ันให้กับโครงการได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
24. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
25. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพประสบความส าเร็จ 
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26. ท่านคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคือสิ่งใด และท่านคิดว่าควรมีแนวทางในการแกไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้น
อย่างไร 
           
            
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างไรบ้าง 
           
           
           
            
2. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอย่างไรบ้าง 
           
           
           
            
3. ท่านมีข้อเสนอแนะที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและปฏิบัติได้ง่ายขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
           
           
           
            
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
           
           
           
            



 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

 
เลขที่แบบสัมภาษณ์    

 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัด
ระยอง เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งในแบบ
สัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 ค าตอบของท่านมีประโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยค าตอบทุก
ค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นางสาว ศิริกัญญา เชาวมัย) 
       นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
(ส าหรับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล) 

 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
(ส าหรับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ ์       โทร    
ต าแหน่ง/หน่วยงาน          
ผู้สัมภาษณ ์           
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์          
1. เพศ   ชาย   หญิง อายุงาน  ปี 
2. อายุ 
  ต่ ากว่า 20 ปี  20-30 ปี   31-40 ปี 
  41-50 ปี   51-60 ปี   60 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น 
  มัธยมตอนปลาย  อนุปริญญา   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
1. กฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.1 ค.2 และ ค.3) 
  พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
 ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติม 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
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2.ท่านคิดว่าหลักการหรือความชัดเจนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในกฎหมายมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
3. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนมีการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
           
            
4. ท่านคิดว่าข้อมูล รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการน าไปใช้ในการด าเนินโครงการมีความ
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 
           
            
5. ท่านได้รับข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับกับโครงการเพ่ือตอบสนองข้อสงสัยของท่านอย่างเพียงพอหรือไม่ 
อย่างไร 
           
            
6. ท่านคิดว่าบุคลากรในการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการมีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
           
            
7. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ อย่างไร 
           
            
8. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนการด าเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หรือไม่ อย่างไร 
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9. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการอยู่ในระดับใด และมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

  ระดับท่ี 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร 
  ระดับท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น 
  ระดับท่ี 3 การปรึกษาหารือ 
  ระดับท่ี 4 การร่วมปฏิบัติ 
  ระดับท่ี 5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน 
           
            
10. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการหรือไม่ หากเข้าร่วม วิธีการหรือเทคนิคการมีส่วนร่ วมที
โครงการน ามาใช้เป็นรูปแบบใด และท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (เช่น ประชาพิจารณ์ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ) 
           
            
11. ผู้ประกอบการโครงการได้เข้ามารับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจในการด าเนิน
โครงการหรือไม่ อย่างไร 
           
            
12. ผู้ประกอบการโครงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือไม่ อย่างไร 
           
            
13. ท่านคิดว่าการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของโครงการมีความโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร 
           
            
14. ท่านสามารถขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการจากผู้ประกอบการโครงการได้เสมอหรือไม่ อย่างไร 
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15. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 
           
            
16. ท่านคิดว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการมีความน่าเชื่อถือ
มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
17. ท่านคิดว่าทางโครงการได้น าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาหรือไม่ อย่างไร 
           
            
18. ทางโครงการได้เผยแพร่สรุปผลภายหลังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้แก่ประชาชนหรือไม่ 
อย่างไร 
           
            
19. ท่านพึงพอใจต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการมากน้อย
เพียงใด 
           
            
20. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับประชาชนได้หรือไม่ อย่างไร 
           
            
21. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยเพ่ิมความเชื่อม่ันให้กับโครงการได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
22. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
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23. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพประสบความส าเร็จ 
           
            
24. ท่านคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคือสิ่งใด และท่านคิดว่าควรมีแนวทางในการแกไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้น
อย่างไร 
           
            
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างไรบ้าง 
           
            
2. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอย่างไรบ้าง 
           
            
3. ท่านมีข้อเสนอแนะที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและปฏิบัติได้ง่ายขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
           
            
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
           
           
           
            
 



 

ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 

 
เลขที่แบบสัมภาษณ์    

 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัด
ระยอง เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งในแบบ
สัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 ค าตอบของท่านมีประโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยค าตอบทุก

ค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นางสาว ศิริกัญญา เชาวมัย) 
       นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
(ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
(ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ ์       โทร    
ต าแหน่ง/หน่วยงาน          
ผู้สัมภาษณ ์           
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์          
1. เพศ   ชาย   หญิง อายุงาน  ปี 
2. อายุ 
  ต่ ากว่า 20 ปี  20-30 ปี   31-40 ปี 
  41-50 ปี   51-60 ปี   60 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น 
  มัธยมตอนปลาย  อนุปริญญา   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
1. กฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.1 ค.2 และ ค.3) 
  พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
 ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติม 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
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2. ท่านคิดว่าหลักการหรือความชัดเจนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในกฎหมายมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
3. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทยสามารถน ามาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากน้องเพียงใด อย่างไร 
           
            
4. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประเทศไทยคืออะไร 
           
            
5. ท่านคิดว่าการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศ
ไทยมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
6. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
7. ท่านคิดว่ากการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจ มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และ
ตอบสนองข้อสงสัยของผู้มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไร 
           
            
8. ท่านคิดว่าวิธีการหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพแบบใดมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพราะเหตุใด 
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9. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประเทศไทยควรอยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด 

  ระดับท่ี 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร 
  ระดับท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น 
  ระดับท่ี 3 การปรึกษาหารือ 
  ระดับท่ี 4 การร่วมปฏิบัติ 
  ระดับท่ี 5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน 
           
            
10. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นไป
ตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 
           
            
11. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับประชาชนได้หรือไม่ อย่างไร 
           
            
12. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับโครงการได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
13. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
14. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพประสบความส าเร็จ 
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15. ท่านคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคือสิ่งใด และท่านคิดว่าควรมีแนวทางในการแกไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้น
อย่างไร 
           
            
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างไรบ้าง 
           
           
           
            
2. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอย่างไรบ้าง 
           
           
           
            
3. ท่านมีข้อเสนอแนะที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและปฏิบัติได้ง่ายขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
           
           
           
            
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
           
           
           
            



 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม/องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 

 
เลขที่แบบสัมภาษณ์    

 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัด
ระยอง เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งในแบบ
สัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 ค าตอบของท่านมีประโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยค าตอบทุก
ค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 
 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นางสาว ศิริกัญญา เชาวมัย) 
       นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
(ส าหรับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม/องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม) 

 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
(ส าหรับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม/องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ ์       โทร    
ต าแหน่ง/หน่วยงาน          
ผู้สัมภาษณ ์           
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์          
1. เพศ   ชาย   หญิง อายุงาน  ปี 
2. อายุ 
  ต่ ากว่า 20 ปี  20-30 ปี   31-40 ปี 
  41-50 ปี   51-60 ปี   60 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น 
  มัธยมตอนปลาย  อนุปริญญา   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
1. กฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.1 ค.2 และ ค.3) 
  พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
 ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติม 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
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2.ท่านคิดว่าหลักการหรือความชัดเจนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในกฎหมายมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
3. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทยสามารถน ามาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
4. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประเทศไทยคืออะไร 
           
            
5. ท่านคิดว่าการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศ
ไทยมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
6. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
7. ท่านคิดว่ากการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจ มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และ
ตอบสนองข้อสงสัยของผู้มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไร 
           
            
8. ท่านคิดว่าวิธีการหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพแบบใดมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพราะเหตุใด 
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9. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประเทศไทยควรอยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด 

  ระดับท่ี 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร 
  ระดับท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น 
  ระดับท่ี 3 การปรึกษาหารือ 
  ระดับท่ี 4 การร่วมปฏิบัติ 
  ระดับท่ี 5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน 
           
            
10. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นไป
ตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 
           
            
11. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับประชาชนได้หรือไม่ อย่างไร 
           
            
12. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับโครงการได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
13. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
14. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพประสบความส าเร็จ 
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15. ท่านคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคือสิ่งใด และท่านคิดว่าควรมีแนวทางในการแกไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้น
อย่างไร 
           
            
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างไรบ้าง 
           
           
           
            
2. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอย่างไรบ้าง 
           
           
           
            
3. ท่านมีข้อเสนอแนะที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและปฏิบัติได้ง่ายขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
           
           
           
            
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
           
           
           
            



 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ 

 
เลขที่แบบสัมภาษณ์    

 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัด
ระยอง เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งในแบบ
สัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 ค าตอบของท่านมีประโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยค าตอบทุก
ค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 
 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นางสาว ศิริกัญญา เชาวมัย) 
       นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ) 

 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับสูงของโครงการ) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ ์       โทร    
ต าแหน่ง/หน่วยงาน          
ผู้สัมภาษณ ์           
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์          
1. เพศ   ชาย   หญิง อายุงาน  ปี 
2. อายุ 
  ต่ ากว่า 20 ปี  20-30 ปี   31-40 ปี 
  41-50 ปี   51-60 ปี   60 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น 
  มัธยมตอนปลาย  อนุปริญญา   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
1. กฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.1 ค.2 และ ค.3) 
  พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
 ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติม 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)         
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2.ท่านคิดว่าหลักการหรือความชัดเจนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในกฎหมายมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
3. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทยสามารถน ามาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
4. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประเทศไทยคืออะไร 
           
            
5. ท่านคิดว่าการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศ
ไทยมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
6. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
7. ทางโครงการได้พิจารณาและปรับปรุงรายงานฯ ตามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ 
หรือไม่ อย่างไร 
           
            
8. ทางโครงการได้เผยแพร่สรุปผลภายหลังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้แก่ประชาชนหรือไม่ 
อย่างไร 
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9. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับประชาชนได้หรือไม่ อย่างไร 
           
            
10. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับโครงการได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
11. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
           
            
12. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพประสบความส าเร็จ 
           
            
13. ท่านคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคือสิ่งใด และท่านคิดว่าควรมีแนวทางในการแกไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้น
อย่างไร 
           
            
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
1. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างไรบ้าง 
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2. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอย่างไรบ้าง 
           
           
           
            
3. ท่านมีข้อเสนอแนะที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและปฏิบัติได้ง่ายขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
           
           
           
            
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
           
           
           
            
 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นางสาว ศิริกัญญา เชาวมัย 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)  
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556 

ประสบการณ์การท างาน   
  

 

 


	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ:กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย
	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



